
" �._-

EUG!tNIO VICTOR SCHMöCKEL

o SEMANARIO MAIS ANTIGO DE
SANTA OATARINA

Fundado, em 10 de maio de 1919

A.no LXI Jaraguá do Sul - Santa Catarina - SÁBADO,01 DE DEZEMBR.O DE 1979 Número 3.064

"IU'_' .....��•••;�".:..#.• � _ _..;.. .....---------

Reg.:�:--.L.s_ ....--.-...-.- ..

Q._b-�-�..2.---:

PORTE PAGO
Jaraguá do Sul - DR1SC ,,- Autori�ação, n.o 62

JARAGUA DO SUL

Capital Latino Americana do
Motor ElétrlCó.

25/07 26/03

1 1

8 9

7 3

46
.

Capital Sul Americana do

Cjlapéu.

Jaraguaenses '.

do carnaval
.

Numa oportunidade umca,
inédita, . o público jaraguaense
e da região terão a öportu�i
dade de presenciar, ao vivo,
sexta-feira vindoura, dla 7, os .

.paselatas, ritmistas e a caden
ciada bateria da Escola de
Samba "Mocidade lndependen
te de Padre Miguel", vencedo
-ra 60 carnaval carloca deste
ano, junto ao Ginásio de Es

portes Artur Müller. A promo
ção é do Rotary Club, com a

colaboração irrestrita do Rota-
- ract e In�en:\ct, sendo, a renda
do espetáculo auferida, desti
nada ao Natal da Criança Po
bre, este ano estendida a apro-
'ximadamente .mlt duzentas e

-

verao
•

caneca
cinquenta crianças, segundo
Januário Stinghen, presidente
do Rotary local.
A "Mocidade lndependénte

de Padre Miguel",' está vindo
.

de uma "tournée" por vários
países, como Japão.. Estados
Unidos, México, Argentina e,
em Jaraquá do Sul, sexta-feira,
das 21' às 24 horas (três ho
ras de show, podendo, o pe
ríodo ser dilatado), se apresen
tará com grupo de aproxtma
darnente cem componentes, a

pr��entando espetáculos co

reográficos e mulatas de rara

vencedora
de :79

ghen, estão à venda, ao pre

ço de Cr$ 1 mil a mesa (na
pista do Ginásio); Cr$ 100,OÔ
para adultos e Cr$ 50,00 para

crianças, nas gerais (arqulban-
'

cadas), Em se tratando' de uma ,

promoção beneficente, de cará
ter filantrópico, é de se espe
rar o prestigiamento maciço do

'

público à promoção do. Rotary
Club de Jaraguá do Sul. A

"Mocidade . Independente",
..

a

pós, apresenta-se' em Jolnvll
Ie e Blumenau, encerrando sua I

passagem P'9'r Santa Catarina.
ROTARY. - NOTICIAS

beleza - somente 'assistidos O Rotary de Jaràguá, já tem

pela televisão. programada suas festividades
Os ingressos, segundo Stin_' de final de ano, 'segundo' o

Presidente Januário Stinghen.
Dia 19 do corrente, durante o

jantar 'festivo, no ltajara, .corn
a presença dos filhos dos ro

tarianós, haverá o "papai nóel"
com distribuição de brinde!" e

guloseimas, e, 'dia 22, no pátio
do Colégio Divina Providência,
cujas instalações foram gentil
mente cedidas,

.

o . Rotary pro-
. moverá a dlstrlbuíção 'de paco
tes à aproximadamente 1.250

crianças do município, ,com-
.

provadamente carentes, ne pe
rlodo da tarce, A Comissão do

Natal da Criança Pobre, é pre-
.

sidida pelo empresário Dietrich

Hufenuessler, com a participa"
ção de todos os demais com
panheir6s. As crianças ii ;e�'
rem beneficiadas são compro
vadamente carentes, de 'acor

do com às me'didas _adotadas

pelo Rotàr)r, após proceder as

inscrições e sindicância das

inscritas, sobre sua condição
familiar.

Jaragná
-agência

conla com nova
bancária: - Itaú·

____Na tarde dá última quarta-
'

tod'os os quadrantes brasilei
-feira, com a presença de au- ros e dizendo dos atributos
loridades constituídas do mu que, fizeram a Casa Mairiz a

.nicípio, aerentes de bancos,
empresários e 'convidados, foi

. inaugurada: em Jaraguá do

Sul, a 862a. Agência do Ban
co Itaú S.A., em instalações
modernas, na Avenida Mare-
chal F'oriano �eixot,o, 35, an
tigas dependências da firma

Jorge Mayer. Foi procedida.
InlciaJmen·te a àla.·da Instala-

.

Seguidamente o gerente
JoãQ Pedro Ruszczak, o pri
meiro da nova agência, tra

'çou breve paralelo do' cres

cimento da organização,
.

nes

ses seus 35 anos de ativida

des, reunindo mais de qua

renta mil' funcioná�ios em

suas agências espalhadas por

Diretor Regional do Senai em

Jaragua, 4�� feira. - na reunião
do Conselho Consultivo

Na próxima quarta-feira, dia

05 de dezembro, às 16h30min,
será realizada no Senai - ,Cen
tro de Treinamento de Jaraguä
do Sul, a última reunião do

ano do Conselho Técnico Con

sultivo, segundo discrimina a

programaçãO' que a presid'ên
cia elabora a cada final-de-ano

para o período seguinte.

acredita.r no potencial econô
mico de Jaraguá do Sul, em

todos os .setores da econo

mia ue hoje. aqui' estamos
dando por aberta essa nova

agênCia, que está de
.

portas
abertas à tod'os aqueles que
queiram nos dar a, honra de

ae[� QOSSOt cUemj!1I,. dora- >

vante".
ção da agência, autorizada O Padre João Heidemann
a funcionar através. da Carta- e o Pastor Raul Wagner, res
-Patente n. 5.425, de 9 de pectivamente das Comunida
março de 1979, do Banco des Católica e Evangélica
Central, constituindo-se a 'Re- procede�am leituras litúrgicas
de Itaú de Bancos como, a. e a solene bênção das ins
segunda privada do Brasil, talações, seguindo-se coque
fato enaltecido seguidamente tel' aos presentes.

Na ocasião se farão presen

tes, além dos membros efeti

vos, o Diretor .Regional d� Se

nai de Santa Catarina dr. Célio

Goulart, bem como o Diretor

da Divisão de Ensino do De

partamento Regional de Santa

Catarina, dr. Clóvis' de Souto

Goulart. Se farão presentes,
ainda, os novos conselheiros,
nas pessoas do sr. Werner

Schuster, Diretor Administrati

vo e. Financeiro da Marisol

S.A. - Ind. do Vestuário; sr.

Ivo. Konen, Diretor -da Lukisa -

Distribuidora de Bebidas Uda.
,

e o sr. João Modesto' Silveira,
Diretor d:a Flizenda da Prefei

tura . Municipal . de Jaraguá do

Sul. Dentre os diverSos assun

tos a serem discutidos, segun

do. porta-voz do GT-Senai, e a

provados pelo CO'nselho, desta
cam-se: ProgramaçãO' de Ativi�
_!iad41s Jll�r. 1980

,
,

.. , 'E:lm�PI�an.-""'Çiõ"do� âe'ilifé'
Máquinas de Costura Industrial

,- ColocaçãO' de Aprendizes
de Qualificação Profissional -

Ässuntos da Direção, �egional
e Assuntos dos Participantes.

SUBESTAÇÃO DA CELESC TERÁ
SUA C-ONCLUSÃO EM DEZEMBRO

'A subestação rebaixadora

que aS Centrais Elétricas de
'" Santa Catàrina"constrói em Ja

raguá do Sul, na Tifa da P';I
vora (Rua João Dóubrawa), te

rá SUIi cqnclusão ,in meados

de dezembro, segundo as -pre�

visões, de acordo ,com 'as in

fórmaç�es' prestadas p:elo Ge

rente do Escritório da Celesc

local, Sr. Oswaldo ,Lin,droth -
.

Bibe.

quando o Presidente da As-

sociação Comercial e IndUs- A AGeNCIA
trial de Jaraguá do Sul Hen-

rique Reis Bergan, deu as A Agência de Jaragu'á do

boas vindas à organizaçãO', Sul do Banco -Itaú S.A. tem

em nome do PrefeitO' VlctQr como gerente o sr. ,João Pe

Bauer e das iclasses empre-. dro Ruszczak e como sub-ge
sariais jaraguaenses, dese- rentes, os senhO'res Paulo
jando à funcionários e diri- Rubens Vieira e Valdir Valde

gentes sucesso na missão. mar Vicente. Está funcionan-
do com um corpo de funcio

nários formado por 17 ele

mentos, atende,!1do na Mare

chal Floriano PelxO'to, 35.
Nos atos inaugurais da A-

.

gência,
-

quarta-feira, esteve

representando a l;Iiretoria, o

Superintendente. de São �au
lo, _ Carl«)s Amando Amaral

de Barros.

Com aplicações de recursos

da ordem de 19 milhões e 850 .

.

mil (orçamentários), a sUbes-1taç�o, em construção pela fir

ma Sade Engenharia; de Cam-

1_pinas (SP), terá capacidade de

,12.500 ,KVA e abastecerá, -alélJ1

..............................................................,.....mw.., ..�.

Posto de vendas Marquardt,
,ESTA PROMOVENDO, A MAIOR LlQUIPAÇA,O DE TODOS 0$ TEMPO.S,

A PARTIR DE 3 DE DEZEMBRO.

TOD.OS O'S E.STOQUES DA FABRICA S.ERÃO VENDIDOS

POR QÓILO, PARA COMPLETA MUDANÇA DIl

UNHA 'DE· FABRICAÇÃO.

ÓUEI\II CHEGAR palMEIRO, LEVA o MELHO'R.

OS PREÇO·S SÃO PARA LIQUIDAR MESMO.
. .

.'
�

....

DIFICILMENTE SURGIRÁ OUT�A' OPORTUNIDADE

M�LHOR, pu IGUAL.·

�--------------------I----------_--I

de Jaragua d'o Sul, as cid�des
de Corupá, Guaramirim e Sch-

,

roeder e, também Pomerode,
até que aquele municípiO' pas
se a- pertencer a subestação
da região de Blumenau e re

forçará, igualmente, regiões in

terioranas do município.
Após a conclusão 'definitiva

dos trabalhos, a SE aumenta.rá
consideralfelmente a capacida
ele 'de supriJ�entO'; de energia
elétrica na re.gião, melhorl':l.ndo
também a qualidade do forne

cimento, tr�duzida pela unifor- .

midade dos níveis de tensão

� minimização do' número de

interrupções, hoje traduzindo

apreensão - aos consumidores

em certas_ ho'ras . do dia.

As obras da
.

!Jubestaç�() re

baixadora,. em - ärea de terras

aproximl,lda d� 42 mil m2, não

será toda tomada, o que im�

plica em afirQ1ar das. possibi-
'

Iidades- de uma· futu,ra amplia
ção, quarido a capacidade esti-
'. ,

ver esgotada, era,m p�ra estar

concluídos até ,novembro, toda

via, vários fatores' Impediram
. 'tal, principalJl1ente as cons

tantes a��ersidades 'climáticas

que se registram na região, fi
cando, entãó, previsto .seu tér-

mino para meados" d�te
mês, segundo o Gerenie do

Escritório L,?cal da' Celesc.
E somente a titulo' de re

gistro, a atual subestaçãO', na

Presidente . Epitácio Pessoa, e
xiste desde há, 55 anos e foi

ampliada em 1933, quando. ci
consumo girava em' torno de

somente 150 'KVA; e, nos dias.

atuais, u'ltrapassa aos 10' mil

KVA, sendo, por Isso, neces-
sliria 'a construção da nova

SE, para transfo.mação -e dis

tribuição de energia, '�objeti
vando suprir a demanda, sem

pre c;escente' d� cónsumo no'
município, notadamente no se-

tor Industrial.

OUTRAS DO SENAI

Será realizado no Senai _
Centro de TreinamentO' de Ja

raguá do Sul, a partir de se-.

gunda-feira, 3, das 19 às 21

horas, mais um curso de Ensi
no Correto de um Trabalho,
co� 10 horas de duração, des
tinado a Supervisores ·das. 'In
dústrias em geral, ao preço
de Cr$ 400,00 por participante.

- Ö Dir.etor do Senai, sr.

Jerônimo Loz,. participa desde

terça-feira até hO'je, na Citur,
Balneário Camboriu do I. En
contro Sul Brasileiro de Treina
mento e. Desenvolvimento de
Pessoal.

Bauer é sócio
bénemérito/ACIjS

CURSO iNTERNO

A Metalúrgica João Wiest,
S.A. a partir de novembro do
ano em curso, vem realizando
vasta programação de curses

para seu pessoal' interno,. pro
curando aumentar o poten,cial
de conhecimentos de seus su

pervisores, uma vez que a em-.
presa atravessa uma. fase de

expansão de suas instalações'
e h'á necessidade de preparar
ainda melhor seus colaborado-

, ..P�bl!1h,!, i'!lcial$",estã-l:lJ'ó"'iiiftfzEld1M�fjelo
.
Agente

I

de. Formação Profissional do

Senai de Jaraguá do ,Sul, sr.

Celso Vasel, ministrando curso,s
de Ensino Correto de um Tra-.

.

balho e Relações' Humanas no
, Trabalho. Novos trabalh�s es

tarão sendo projetados para
dar continuidade' a esta' pro
gramação.

Sábado à tarde, no

ttaíara, no encerramen

to da trigésima \ sexta
reunião do Conselho Di
retor da Federação das
Associações Comerciais
e Industriais de Santa
Catarina, (:; Chefe do
Go,ve'rne Municipal de
Jaraguá do Sul foi 8.-'

graciado com a' comen
da de Sóçie,.Benemérito
da As'sociação . Comer
cral e Industrial de Ja

raguá do Sul, recente
mente 'outorgado pele
consetho Deliberativo,
como reconhecimen.to
pelos relevantes' servl
ços prestados à entida
de pelo sr. Victor Baue'r,
no exercício do carg'o
de Prefeito Municipal.

O Presiden,te Henri

que Reis Bergan, pres-
, tou $ignific�tiva home

nagem à Bauer, .pelo
que fez e contínua a fa
zer à ACIJS, notada
mente pela doaçãO' de
área de terras superlor
'_-a�-632m� situ'ec:hl tti1tre
a Delegacia' de Poliéia e

a Exatoria
.

Estadual e

que será destinada a e

dificação do Centro Em

presarial de Jaraguá do
Sul, reunindo ali a As

socIação, o' CDL e os

Sindicatos Patronais, a

lém de outras depen
dências.

Bauer ao agradecer a
outo'rga elogiou a

ACIJS pelo seu trabalho,
elogiando igualmente ao

secretário-exec.utivo, Ca
pitão Ferdinando Pislke,
autor da idéia, acres-

, centândo "que o. que eu

fiz à Associação foi me
ra obrigaçãol, em nome

. de toda a comunidade
jaraguaense e contribui
rei sempre, no que for

preciso. VO.cês podem
. contar comigo em tudo,
inolusive quando da

construção' do edifício,
mesmo sendo eu prefei
to ou não do município.·
Estou imensamente . a

gradécido.�." •

E dentre as palavras
que dirigia, elogiando .0

.

autor da idéia, este,
presente ao alo (Piske),
�is.se-lfI'Hl_ foi�

.

um· ""a� .'
r

de justiça fi· reconbeci
menfo pelo qué tem fei-
to a Associação". O' al
caide jaraguaeJ:lse fo'i
m,uito aplaudido e sau

daclo' pelas d�legações

I
visitantes.

..
'

define horáriosComércio
Conforme o- já divulga

do por este jornal em e

dição anterior, o Sjndicà
to do Comércio Varejista
e o Sindicato dos Empre
gados dó Comércio de

Jaraguá do Sul, acorda
ram os horários pré e pós
natalinos, e, o Ministério
do Trabaiho, agênCia des
ta cidade, aprovou sem

restrições o acordo - de'
prorrogação

. de horário
de trabalho, para .0 expe
diente do comércio.,.a
partir de segtinda-feir.à,
até 31 de dezembro.
OS HORARIOS

.. _

"

São estes OS horârJos
estabelecidos:
De 03 a 07 de .dezem

bro, até às 19 horas; Dia
08 de

-

dezembro, feriado-:

municipal, fechado; Dia
09 de dezembro, domin';
go', fechado; De 10 a .14
de dezembro, até às 20

horas, sem fechar para o.

almoço; Dia 15 de dezem
bro,' sábadc, até às 18

. horas, s'em fechar para o

almoço; Dia 16, domingo,
fechado; De 17 a 21 de
.dez�mbro,

.

até às 21 ho..

ras, sem' fechai' para al

moçó; Dia 22, sábado, a'"

té às 18 horas, não fe·

chançiO para almoço; Dia
23, domingõ, até à? 12.
horas; Dia ?4, segunda
-feira, até às 13 horas; ..

Dias 25, 26 e 31- de de
zembro, o comercio esta..::
rá com suas< portas, cerra
daS.
'o Clube .

de Diretores

...
-

_--zz•.-.

Lojistas, na pessoa de
Luiz Antônio Grubba, o

presidente, observa que
as horas .trábalhadas no

dia 23 de dezembro, do
mingo, serão, compensa
das com a folga durante
tödô o di,a 31 de dezem
bro.
Essa tabela é :para to

do o Gomércio dó muni

cfpio, �essalvando aos co

merciantes o não prolon
gamento do expediente
de seus estabelecimentos
aíém desses ho�ários fi
xados, sob pena de fisca

lização por parte do Mi

nistério
.

do! Trabalho e' a

plicação de sahções-de
acordo· com a Consolida
ção das Leis do, Traba- .

lho.

.

,

EdifíCio lerá
.

entre 12 e
-'

15 anda'res em Jaragná
A RB-Planeja"mento 8- .�.

Construçõés Uda., de Blu ;

menau, iniciou a· demoli
ção dQt àntig'o prédio, si
tuado defronte ao CorpO'
de Bombeiros Vol.untá
rios, de propriedade do
sr.- José Fructuoso, para
a co!nstrução do "Edifício
Jar�guá", ql,Je terá' entre
12 é 15 andarés � se

gllndo' informou�- VValte.r
Trocchia, do Departa
mento -de Vendas. A .RB,
empresà conceituada no

ram'o, com mais
_c;le oito:'

centos apartamentos veli
didos na região do Vale
do Itaiai, acreditando no

progresso de Járaguá do
Sul, está investindo na

,cons�rução' desse empre
endimento de vulto, o

primeiro de uQ'la sene,
porql.i'e acredüa na arran

cada. fioal e decisiva entre
os. maiorés municípios do

.

Estado do 3.° Parque In
dustrial

.

de Santa Catari
na, �àto que a. cada dia

"

- E desta forma, o pro
se acen,tua pelo ,próprio gresso de Jàraguá

�
do

'crescimento verificado. Sul vai. se acentuando,
.

A empresa qúe tem na perdendo a cidade - seu

gerência< de vendas o sr. asp,ecto bJ!cóli�, .. ;0
dando

Ireneu Tarnowski, cons- lugar ,a VIStOS'os' edifícios
truirá e bloco financiado J credenciande-se a pede'r
per uma instituição, de I chamá-Ia de "cidade gran
crédito do governo, pro- de".

vavelmente, ao que cons

tá, a Caixa Econômica
Federal e, antecipada
mente alena aos investi
dores sobre a utilização
de. sua'Si dependências pa
ra lojas.comerciais, escri
tórios, lanchonete�, enfim
.à qualquer çlependência.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"O E S ,T A Q U É 5 S.O C I A IS _:.__-YASG
BATIZADO

Será hoje, às 17 horas e 30
minutos, na Igreia Matriz de S.
Sebastião, o batizado da pe
quenina Fabíola, filha do casal
amigo Moacir (Albany) Sens.
Os convidados serão recepcio
nados na Recreativa Weg.

flIllversanantes

Fez anos dia 29

A garotinha Fabiana Karollne,
filha de Luís Célio (Helena)
Brugnago

Fazem anos hoje
Sr. Alexandre Haake
Sr. Heins Moeller
Padre Theodoro Becker
Elcina Baumann
Sra. Amantina Neckel Mahnke
O jovem Jaime José Felipe

Fazem anos amanhã

Sra. Elvira Henschel Bauer
. ,

primeira Dama do Município
Humberto Franco, filho de
Hans (Carla), Mayer
Sra. Inês Nicoluzzi Spézia
Sra. Neila Maria C. Mendes
Sr. Adolfo Lattin'

.

Sr. Vitória Ba rtolln i
Sra. Helena Thieme, Oorupá
Sr. José Scheuer,
Sra. Virgínia Bortolini
Srta. Rosângeia Salete de '

Fátima Winter
.

, O jovem 'Marcos César Gross�
kpof, em Joinville

Dia 03 de dezembro

Sra. Liliam'Mahnke Noé, em

Santos-SP
Sr. Emilio Maeyer

Dia 05 de dezembro

sra, Emma Cattoni, em
-

Três' Rios do Norte
Sra. CecHia Koepp Rowe
Sra. Gertrudes Müller Oes
tereich
Srta. Llllarn Dóster
Sra. Kátia K. Schulz

Dia 07 de dezembro

O Jovem Luls Carlos Chaves
'

Sra. Carmem Rozza Fugel

ESFRIE A "CUCA"
NO

CJiriigerlzaus
E

'PASSE BONS
MOMENTOS

CALCE MELHOR COM

"7 I'
, Ulizderela

Com 3 lojas para melhor ser
vir. Veja na Getúlio Vargas,
198 e duas lojas na Marechaí
Deodoro.

ROUP,AS, TAMB�M
� COM',A

, CINDERELA.:"_·

,

I,

NASCIMENTOS

DA

SEMANA
Nasceu dia, 13.11.79

Sidnei, filho do casal Waldemiro
(Edite Maria uber) schtochet �

,

,

Nasceu dia 18.11.79
,

.,-

Fátima Rosângela, filha do ca
sai Rodolfo' (Alsemlra Inácio)
Tolardo,

Nasceram dia 19.11.79
Ivair Rogério, filho do casal Ivo
Ronaldo (Rovena Koepp) Bal
lock.
Kátia Roseméri, fiJha do casal
llárlo (Rosália Olska) Holler
Eliane, filha do casal Dorival
(Irene') Mees.

Nasceu dia 20.11.79

Sirlei Vanessa, filha do casal
Egon (Dorlléa Reinke) "Hornburq
Nasoeu dia 21.11.79

Sandro Roberto, filho do casal
Amaro (Diorita Müller) Eger
Nasceu dia 22.11.79

Claudinei Ivan, filho do casal
João (Lourdes) Stoef

Nasceram'dia 23;11.79

Marlene, filha do' casal Ena (I
solda Z.) We'ise.
Ademir, filho' do casal Eduardo
(Odeth Joana) Lopes.

Nasceram dia 24.11.79-
Sandra Regina, filha do casal
Renato (Lucia) da Costa.
Joana Maria, filha de Maria Re
gil'!a Stuhlert.

Nasceu dia 25.11.79

Joslane, filha do casal Valdir
(Elzira WeHer), Manske.

LANCHES
.&

ANI�ERSÁRIOS

-

UM "GlftO" A FOZ
O Coral da ,Comun'idade E

vangélica Luterana de nossa
cidade, anualmente excursiona
e, a exemplo de anos anterio
res de 1'4 a 18 de novembro
errpreendu viagem à várias
cidades paranaãnses dentre as

quais Cascavel, Guaira, Fóz do
Iguaçu, além do Paraguai, as
obras da Itaipu Binacional e
nessas lindíssimas Cataratas. E
o Coral inclusive fez um alerta,
se você tem boa- voz e gosta
de cantar, junte-se ao grupo e

participe igualmente dessas
maravilhosas viagens, adquirin
do conhecimentos e novos lu
gares e fazendo novas amiza-

,

des. Porém, uma pergunta fica
no ar: Para onde será a próxi
ma excursão???

Na quarta-feira da semana,

última, partici:pamos do lanche
oferecido pela amiga Elisabeth
Watzko, na residência de seus

pais, onde num tete-a-tete des
contraído, informal, aproximou
ainda mais a turma em busca
de um entrosamento melhor. E
dla 27 passado" a amiga Mar

guit Neitzel Wagner, esposa do
empresário Udo Wagner, foi

perfeita anfitriã, recepcionando
para lanche que marcou igual
mente a lnauquração de sua

nova residência, uma beleza
mesmo, ,Iind,mente decorada,

,

bem à gosto' da "Mandi".
E amanhã, comemorando

aniversário de càsamento, o ca

sai Ivo (Cecilia) Konell, ele di
retor da Lukisa,

'

recepcionam
na residência dos amigos Victor
(Maria, Júlla) Emmendoerfer,
na praia de Armação. Nossos

éumprimentos ao distinto casal,
pelos catorze anos de feliz união

conjugal.
, ANIVERSARIOS

A coluna, colorida nesse
clima primaveril, registra os a

niversários, dla 25 de Mellssa
e, embora antsclpadamente,
dia 1.0 de Janeiro, de seu ma

nlnho Alessandro. As datas fo:
ram devidamente curtidas dia
15 de novembro, no Beira Rio.
Melissa e Alessandro, são filhos
do casal amigo Ilda (Asthéria)
Vargas, a qual endereçamos
nossos cumprimentos.

'

DONA ELVIRA
ANIVERSARIA

, ';-

Neste domingo, amanhã,
quem estará rasgando folhinha
será a primeira dama do muni

cípio sra. Elvira Hensehel Bauer
esposa do Prefeito

.

Municipal
Victor Bauer. Dona Elvira, sem-

�,

pre envolvida em promoções
filantrópicas, integra também a

Liga de Apoio ao Desenvolvi
menta Social Catarinense, ór
gão criado através de iniciativa
da primeira dama do Estado,'
DOAa Déa Konder Bornhausen.

-

A Dona Elvira, os cumprimen
tos do "Correio do Povo" pela
importante data, extensivos aos

familiares.

ENLACE
SOUSA-BONA

No próximo dia 7 de de
zembro, unem-se em matrimô
nio na lqrela Matriz de São Se
bastião, às vinte horas e trinta
minutos, os amigos Debbie Ma-

-

ra e Antônio Normário. Ela
filha de tradicional famílla -lara-

guaense, Dr. Mario (Jandira)
Sousa e ele é filho de Quirino
V. (Inês G.) Bona. Após a ceri
mônia os convidados serão re

cepcionados na sede social do
Clube Atlético Baependi. Aos
jovens noivos e seus distintos
pais, os cumprimentos do "Cor
reio do Povo".

HUGO JOS:� KLING
CO,MPLET,A 81 ANOS

Correio do Povo tem, um
grande amigo na cidade de
Três Rios, no Estado do Rio
,de Janeiro .. Autor de diversos
livros, ele exerce suas, ativida
des no jornal O CARTAZ, dan
do ,ao Companheiro Waldemar
Fehdrich aquela mão para que
o jornal continue a se firmar
com e arauto! daquela região.
Agora que compulsamos a edi
ção de 3 a 9 de . novembro,
constatamos a passagem do
81.0 ano de vida do nosso que
rido amigo Hugo José Kling, o
corrido de 30 de outubro de

.

1979.
Seja-nos perrnltldo cumpri-

mentar, embora tarotarnen+
nosso estimado amigo que tanto
se esforça ,de manter regular
correspondência entre Três
Rios e Jaraquá do Sul Para
béns, prezado Hugo e muitos
anos de vida.

.

,

"

\

LANCHE ENCERRA
Foi ontem, o jantar de des

pedida e encerramento die um

grupo de senhoras que sema

nalmente fazem "lanche"; que a
companhadas dos esposos ti

veram como anfitriões o casal

José Carlos -(Sônia) Marcatto,
na Chácara Marcatto. -

, NfVER
Esteve de aniversário dia

27, a menina-moça Fabiane, fi-
'Iha doa amigos IVOi e Noma
Ewald, completando 13

,

anos.

À Fabiane e a seus progenito
res, os meus cumprimentos.

FAZ ANOS AMANHA
O caçula da família Hans

Gerhard (Carla) Mayer, comple
ta 8 anos amanhã e festeja np

praia de Itajuba. Ao Humberto
Franco (Beta), o meu especial
abraço e votos de muitas feli
cidades.

FERJ CONVIDA
Recebemos convite da Fun'

dação Educacional Regional Ja- .

raguaense para a formatura
dos alunes da Faculdade de

Estudies Sociais que se realiza
rá às 20 horas do dia 14 de de

zembro no Clube Atlético Bae-
" pendi. Também convidados pa-
,

ra a cele'bração religiosa, às

19 horas do dla 13 de dezem-,
bro na Igreja Matriz de São Se-

,

bastião,. ao que agradecemos.

..............................._.......�

I A MODA ESTA COM A NANETE, NA MAßE..

'

•

CHAL DEODORO, 790, ESTE � O ENDEREÇO PARA
voce S,E VESTIR BEM.

NANETE TEM SUGESTõES INCRfVEIS PA
RA A 'PRESENTE ESTAÇÃO:

Decorações para casamentos - Decorações
para Igre;as-,Decorações para chibes - Arranjos

para festas - Buquês em geral.
Plantas omamentais.

Vestidos Conjuntos
,

Calças Linha de praia
aJém de tecidos para todos os fins.

EVIDENCIE'SENTIMENTOS DE AFETO
TERNURA, GRATID,ã.O, RESPEITO

E AMOR,
'

.PRESENTEANDO FLORES

Praça Angelo Piazera, 15 - (ao lado da Prefeitura)
S9.250-JARAGUA DO -.sUL Santa Catarina

LOJA NANETE, SEMPRE PRESENTE PARA
TORNAR voos MAIS BONITA.

Parabéns, p'ra Você-
Aleeeee. .. e muitos anos de

vida.,-------------------------======-__:_----==============--:__-�-----,_.�--

Vestidos - Ternos -

Conjuntos
, Ê só avisar pelej, fone 72-0686,
e ai estàmos; ou então nos

pr�cüré perto do Açougue
Mahnke..

'

PARA voes SE
VESTIR BEM,
PASSE NA

Confeoçães .

Sueli Btda.
Na Av'- Mal. Deodoro, 1085

SEMPRE NOVIDADES

Passe na Marechal Deo
doro, 364, e veja as incríveis
sugestões que o

.

Lanznaster
preparou para você neste Na
tal.- Só o Lanznaster mesmo,
vá lá e confira!

•

ALExANDRE HAAKE

Quem hole colhe mais uma

tíor no jardim de sua exlstêncla
é o estimado cidadão Alexan
dre Haake, onde a abreviação
de Alex é a mais usada porque

,

carinhosa e devotadora de mui-'
to afeto, O nosso aniversarian
te é um cidadão do mundo. Ne
le correu até encontrar-se com

Jaraguá que o enfeitiçou. O bom
menino .que hoje completa os

seus 70 anos, nascido' a 1.0 de
dezembro de 1909, viu a luz do
dla em Indaial, filho do casal
Otto (Ana) Haake. Criou-se e e-

.

ducou-se na vizinha Corupá.
Jovem ainda transferiu-se para
Rio do Testo com". a família
Passold, onde aprendeu, os se

gredo,s do comércio e, foi com,
açougue que mais tarde se es

tabeleceu -em nossa cidade.
Antes de fundar as bases na

cidade, 'estabeleceu-se com

mais dols irmãos em Retorci.

da, hoje Nereu Ramos' e, rnals

precisamente no Funil, explo
rando uma serraria.' Foi quando
os seus olhos se voltaram pa
ra uma linda donzela, a rnals

bonita da redondesa, e foi com

elá - Vera Marquardt - que
se casou em 20 de 'junho de
1936. Ampliou em Jaraguá do
Sul as suas atividades, óra com

firma singular, óra em socieda
de, desenvolvendo um bem

montado secos e molhados, a-

. çougue, engenho de arroz, ma
lharla e por al afóra, entre os

anos de 1936 até 1973. As duas

filhas do matrimônio são casa

das. Karin Haake Boehm é ca

sada com o' dr. Márlo Eugênia
Boehm. Carla Haake Mayer é

casada com O' capitão de indús

tria Hans Gerhard Mayer. E os

netos? - Alexandre, Eugênio
Boehm, Itala Cassio Mayer,
Hemiette Mayer e Humberto
Franco Mayer, todos ávidos por

, abraçar O' "Opapa".

Alexandre Haake, como to

do cidadão prestante, devolveu
à sociedade que o' acolheu um

pouco da benquerença. Sóci?
de muitas entidades recreati
vas e esportivas, ele' circula

pela Sociedade Amizad� e' o

'Clube Atlético Baependl, em

cujas cànchas de bolão ,figura
o seu honrado nome e é inte

gra.nte da veterana agremiação
Az de Ouro Boliche' Clube, que

em 1978 completou o seu '30.°

ano de ex�tênoia ininterrup,ta.
Como bom evangélico foi pre
sldente da Comunidade Evan

gélica Luterana de Jaraguá do
,

Sul, por vários anos: Por ou

tros tantos anos aceitou a pre
sidência da Comissão de Cons

trução do Hospital e M�terni
dece Jaraquá, a secretana da

Comunidade Evangélica,' adrnl
'nistrando ainda

.

a 'construção
do prédio na Getúlio

_ �?rg�s,
de- 4 pavimentos, em cujo ter

reo acha-se o Banco do Guar-
-.

da-Chuva, O' Nacional de Mi-

nas Gerais.
Ah, esquecíamõs de dizer

que iuntamente com Friedrich
,Wilhelm Sonnenhohl conjugou
esforços para a àbertura da Es

cola Jaraquá.: fechada durante
a 2.a Guerra Mundial e dela foi

presidente durante anos.
,

E a polítlca? Bem, quem
em cidade pequena não faz po"
tttlea bom, cidadão não é. Foi
fiel e dlsclpllnado filiado da
UDN e da ARENA e, ao invés
de trabalhar para sl, 'ajudava
os outros a eleger-se para .

a

Câmara de Vereadores. Em

compensação 'teve a alegria' de
ter o seu genro "Nutzi" o Pre
feito deste Munlcfplo, Este o

perfil do homem a quem temos,
a grande honra de abraçar pe
los seus 70 anos de existência.
Claro que o fazemos ém nome

�de toda a comunidade que tem
no Alex o exemplo de dignida
de que só engrandece, a socie
dade em que vive.

F

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Class_ificados
Etiquetas

AUTOADESI,VAS ?

CONFECCIONAMOS QUALQl,JER TIPO

Gráfica Avenida Lida.I

CANARINHO

Transporta com carinho

Jaraguá do S�I Santa Catarina

Via�o Canarinho
TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO

A CANARINHO PREOCUPA-SE COM A SlJÁ LO
COMOÇÃO, COLOCANDO A SUA DISPOSIÇÃO
MODERNfSSIMOS ONIBUS COM PESSOAL ES'
PECIALIZADO, POSSIBILITANDO A SEUS PAS:
SAGEIROS, UMA VIAGEM SEGURA E TRAN'QÜILA.

-

Serraria _

e Beneficiamento de
madeiras

.

Rio Molha Ilda
SERRARIA E BÉNEFICIAMENTO DE

MADEIRAS RIO MOLHA lTDA.
Madeiras imunizadas - Forro - Tacos - RodaPé - Assoalhos - Lambris - Meia-Cana.

Construindo em madeira o progresso de nossa regllô
Rua Curt �asel, 658 - fone 72-0550 - nesta

Terraplenagem Vargas
de lido Domingos Vargas

SERViÇOS COM RETRO ESCAVADEIRAS
SERViÇOS C�M TRATORES DE ESTEIRASRua Frederico Bartei, 181 - fone 72-0208

Tuhos Santa Helena
TUBOS E ARTEFATOS nE CONCRETo"
Rua Joinville, 1016 - Jaraguá do Sul

Oficina' do. Tihér io
Esp�ci�lizada. �m Vol'kswagen, com serviços de
mecamea, retifica de motores, regulagem de car
burador e com lataria e pintura em qualquer
marca de carro.

Rua Leopoldo Malhelres. 67
Fones: 72-0107 -e 72-1059,

JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA

Construtora SerIa Ltda.
CO,NSTRUÇAO CIVIL .ENGENHARIA E

COMÍÉRCIO DE MA"(ERIAL DE CONSTRUÇAO.

Rua João Piccoli, 94 - Ed. Carlos Spézia

Caixa Postal 184 - Telefone: 72-0214

89.250 - Jaraguá do Sul Sahta Catarina

.

Relojoaria Avenida
Qualquer que seja a oportunidade,
presenteie com as sugestões da

RELOJOARIA AVENIDA.

90nheça às incrfveis sugestões em jóias - re

logios - prataria e artigos finos para presentes.
Atendimento com o carinho que você merece.

Mal. Deodoro, 431, fone: ·/2-0038

Sábado, 1.° de dezembro de 1979

Simpósio das .Comissões de Saúde
alcança objetivos

- G�aramirim sedia em 1980 -
No dia 18 de novem

bro último, tendo como
local o município de Rio
dos Cedros, realizou-se. o

'

já tradicional Simpósio
das Comiss,ões Munici
pais de Saúde da região
administrativa da Acaresc
de Jaraguá do Sul. Deste

i'!lportante trabalho partl
ciparam os representantes
das Comissões de Saúde

. da região, bem cerne,
prefeitos municipais, re

presentantes de clubes
de serviço e demàis per
sonalidades de destaque.
O referido. encontro foi
realizado no Centro So
cial de Rio dos Cedros,
com a coordenação, dos

trab.alhos à cargo: do sr.
Alfredo Berri, represen
tante e coordenador da
CMS dp município anfi
trião.

Segundo informações
?btidas pela reportagem
Junto a srta. Sophia Hart-

.

mann, Extensionista So
cial da Acaresc de Jara
guá- do Sul, os trabalhos
forám desenvo.Jvidos com
muito brilhantismo, onde
cada Comissão

.

apresen
tou aspectos do trabalho
realizado neste ano o

que deixou claro e �vi
dente a dedicação e es

forço de cada Comissão ,

num trabalho voluntário
que visa exclusivamente
o tlem-estar do próximo
no que se refere a pre
venção à saúde da popu
lação mais carente.
Na ocasläc, o Profes

sor Alceu Natal
_ Longo,

da Fundação Universitá
ria da Região de Blume
nau (FURB), fez um im
portante palestra sobre
"Saúde em .relação ao

Saneamento do Meio",.
destacando o grave' pro-
blema de Educação para
a Saúde. "Necessidade
básica não sentida por
grande parte da popula
ção", estimulou os parti-

cipantes a renovar suas
forças e continuar com o

bom trabalho que as Co
missões estão desenvol
vendo.
Na parte da tarde da

quele dla, os participan
tes, revnidos em grupos
elaboraram as Linhas Ge
rais pera 'o trabalho a ser

-

realizado no próximo ano,
onde todos os grupos de
finiram como meta prio
ritária para 198:0', ativida
des relativas ao Sanea
mento do Meio,' dando
prlorldade a água. Para
tanto, vários métodos e-

. ducativos serão utiliza
dos, tais como, Concur
sos, Gincanas, Palestras,
Campanhas e Outros.
Outra decisão impor

tante, tomada na oportuni
daoe foi a o'rganização de
uma Comissão Regional
de Saúde; cujo objetivo
será uniformizar ações,
integrar, apoiar e estimu
lar as Comissões Munici
pais participantes.
Decidiram, por fim, que

.0 próximo Si"_pósio será
realizado no município de
Guaramirim, provavelmen
te no mês. de novembro.

-

A parte recreativa do
. Encontro foi a espetacular
apresentação dos Patina
dores "Flocos de Neves",
da cidade anfitriã, que
vem fazendo muito suces

sos em várias cidades do
Estado, onde são convi
dados a 'participar. Foi um
espetáculo digno dos
maiores encômios.

E, desta forma, foi en
cerrado o Simpósio, a

meio de intensa confra
ternização, aprendizado, e
decisões importantes pa
ra um trabalho cada vez

melhor das COmissões
·Municipais de Saúde.

A delegação cte Jara
guá do Sul, foi a que teve
o maior número de parti
cipantes.

-1\ AUREA MOLLER GRUBBA ,

Tabelião e Oficial do R'egistra de
Protestos

- EDIT;A.L -

_

Pelo presente edital de citação pedimos aos
senhores abaixo relacionados que compareçam
em n�sso cartório para tratarem de assuntos de
seus Interesses: .

Afonso Flor da Silva., R. Roberto Ziemann s.n.? nesta
Emídio Luiz Camargo, R. Padre Jacob 520, ne�ta. 'Francis�
co Varela da Silva, R. Agostinho Valentim do Rosário s.n.,
Guaramirim. Geraldo Leitzké, Estrada< Bananal do Sul s.n ..

G�ar�mirim. Honorato RausiL Rosa, RUa! Correia Pinto' s.n.

Joinvllle sc. Marcenaria Gloria de Rochadez Krueçer, R.
Angelo Rubini, 2280, resta. Ronaldo J. Fragoso' Estrada

Gu.a�iranga, s.r. Guaramirim SC. Terezlnha d�S Anjos
•

SCIPI�tz, Rua José Menegotti, 45, nesta. Venina Rodrigues
Nazano Rua Hermann Schulz, s.n. nesta.

Vereadores
do

,

urucos
A pt rtir de agora, os

vereadores de Santa Ca
tarina estão, imunes a pro
cesscs judiciais por pro
nunciamentos ou vOtOf
que venham à fazer nas

Câmaras municipais. A lei
- inédita no Brasil - foi
promulgada em solenida
de realizada na Assem
bléia Legislativa e só não
estende a imunidade par
lamentar aos crimes aten
tatórios ii Segurança Na
cional •

o presidente da União
dos Vereadores de Santa
Catarina, Juraci Lopes
da Silva, disse que "a me
dida é essencial para o

bom desempenho dos
mandaios", já que na sua

opinião, hoje os vereado
res estão limitados "a dar
nome de rua, títulos de
Cidadão Honorário e a

provar projetos do Exe�
cutivo" . -Além disso, suas
iniciativas "ficam pendeu
tes d� aprovação por par
te deste mesmo Execliti
vo".

USO NA ÉTICA

05 autores da emenda
foràm às deputados Cid
Pedroso (MOB) e o líder
do Governo, deputado Se

bastiäo Neto Campos. O

relator da Comissão de

Justiça, deputado Murillo
Canto, acredita que os

vereadores catarinenses

Os proprietários de ser

rarias de Jaraguá do Sul
e de toda a região norte'

estão sentindo duramente
o drástico aumento de

s.eiscentos por cento efe
tuado na compra de

, �_uias Florestais, '_leces
sárias a produção, trans

porte, armazenamento e'

vendagem de essências
íflorestais, 'notadamen�(é>'
rnadelra bruta (torras) e

serrada, conforme deter
mina o Decreto-Lei n.o
289 de 28.002.67, do Insti
tuto Brasileiro de Desen
volvimento Florestal'''
IBDE

- O IBDF tem instalada
sua D�!egacia Estadual
de Santa Catarina, na ci

dade de .Iolnvllle . (Rua
dos Príncipes) e através
dela, obrigatoriamente,
os proprietários -de serra

rias SgO obrigados a ad-'

quirirem blocos de guias
florestais .para o transpor-

VALE, POR
. DOIS

. Yenha.· buscá-lo, é seu,· no endereço· tradicional.
.

.

...

-Emmendoerfer Com. de Veículos Lida:

.

PÁGINA 3

catarinenses
País a ter
devem ter os mesmos pri
vilégios dos deputados
estaduais. Por sua vez, o
líder da Arena, deputado
Epitácio Bittencourt, ga
rantiu que "os represen-

- tantes do legislativo mu

nicipal estão à altura de
bem d;scernir a amplitude
desta norma e saberão' u
sá-Ia dentro da etica e

dos princípios constitu
cionaís".

KLITZKE OPINA

O vereador José Alber
to Klit:z!ke de Jaraguá do
Sul, a respeito dessa Lei
disse que a extensão d�
imunidades ao vereador,
conforme promulgação da
Emenda Constitucional n.

11, é reflexo direto da a

bertura 'política que vive
mos, proporcionando
mals independência aos
edis no exercício de seus

mandatos, dando condi
ções de trabalhar com

mais denodo pela. sua

comunldade, cujo direito·
de inVIOlabilidade', dora
vante, passa a ser inaufe
rível".

Guias Florestais do IBDF têm aumento
de seiscentos por cento

MELHORIAS NA
AL

Se não receberam o

"Troféu Imprensa", -os de
-

putados estaduais, por
outro lado, receberam um

grande prêmio. Chegou

te de madeira bruta e ser

rada, porém, a majoração
vertiginosa está deixando
tais proprietários. preo
cupados, pois que, citan
do exemplo, de Cr$ 25,00
o bloco com cinquenta
guias cobrados no início
do ano passado, passou
para Cr$ 50,00 e, poste
rlormente, a Cr$ 250,00,
conforme a Portaria 05.78
de 001 de setembro do a

no passado, e, agora, a

Portaria DF-06/79 .conce

deu aumento de nada
menos do que 600%, e

quivalendo o bloco com

cinquenta guias a Cr$ ..

1.500,00, valor considera
do absurdo, prlnclpal
mente se partindo de um

organismo do Governo,
Federal, nessa época em

que esta-se combatendo
a Inflação, que também
sobe assustadoramente:

. FACISC APELA
Não alheia ao fato e

objetivando atender aos

Interesses dos empresá-.
rios do setor madeireiro,
'a Associação Comercial
e Industrial de São Bento
do Sul, propôs ao plená
rio, da 36.a Reunião do
Conselho Diretor da Fede
ração das Associações
Comerciais e Industriais
de Santa catartna, Facisc,
realizada sábado, em Ja

raguá do Sul, o envio de

expediente ao Dr. Carlos
Neves Galuff - Presi
dente do IBDF, em Brasí
lia, com aprovação unâni
me, solicitando o seguin
te: 1. - A Portaria n.O ..

DF-06'79, de 10 de outu-
. bro de 1979, alterou os

valores cobrados pelo
IBDF pela emissão e for
necimento de Impressos;
2. - Pela Portaria n.o ..

DF-05/78, de 01.09.78,
cada iogo de Guias Flo-

� restais custava Cr$ 5,00.
E' evidente que os cus
tos atir.giram também o

"18DF, porém, custamos a

,

acreditar que tenham si
do .de tal sorte a que o

reaJustnmento dos preços
dos impressos' sofressem'
tamanha alteração; 3.
No momento em que todo
o Pars, 2 população e o

são os

imunidade
/

ao Legislativo o projeto
final de engenharia do

prédio da Assembléia,
que . compreende a cons

trução de um anexo

onde ficará a parte admi
nistrativa e 'o apoio aos

parlamentares - uma sé
rie de madlficações inter
nas e até a construção de

. um an.fiteatro onde hoje é
a COl1"ssão de Jus,tiça,
com 142 lugares.

Serão ao todo 42 novos

gabinetes, nos quais, se

gundo o presidente Moa
cir Bértoli, haverá telefo
ne, geladeira e ar condi
cionado; em suas pala
vras l'C mínim'o- de condi

ções de trabalho". Cada
um deles contará, ainda,

_ com uma sala de recep
ção, uma destinada a fun
cionários e, naturalmente,
a do deputado.

Segundo Mo;acir Bérto-
. li, já estão garantidos 18

milhões de cruzeiros para
a cönstrução. "Mas

- tudo
vai depender do aprovei
tamento", ressalvou, dan
do exemplo do sistema e

létrico, que se tivesse de

ser reformado totalmente
custaria 14 milhões. Com

todas essas facilidades,
espera ·se que no final do

próximo ano, quando a

obra estiver pronta, os

deputados façam' jús ao

"Troféu Imprensa".

•

governo estão em luta
contra a inflação, . não é

concebível que parta de
um organismo do Gover
no Federal um aumento
na ordem de 600%, como
sói acontecer com a Por
taria n," DF-06/79; 4.
Assim sendo, tem o pre
sente a finalidade de soli
citar de V.Sa. a urgente
necessidade de se rever

os termos da mencionada
Portaria Normativa, e por
consequência, . rever os.

preços alf fixados, ade

quando-se os mesmos

aos fndices oficiais de
reajustes de preços e cor

reções ... ".
-

Pelo preço atual, um

jogo de guia tlorestal cus
ta a bagatela de Cr$ ...

30,00, com aumento de
Cr$ 25,00 sobre o preço
cobrado antes de 100 de
outubro do corrente. Tem
toda razão de reclamar os

proprietários de serrarias,
e quanto ao IBDF, seria
conveniente que fiscali
zasse melhor, de manei
ra rnals acentuada, a re

tirada de madeira de nos

sas matas, hoje já sofren
do a ação do desmata-

.

mento indiscriminado, sem
a devida reposição das
essências nativas, quando
muito, dessa verdadeira
"chaga" .que é o "Pinus
Ellioti" .

JARAGUAENSES NA

RECEPÇAO À FIGUEIREDO

Vários jaraguaenses, entre

os quais o Prefeito Victor Bauer
e Vereadores se fizeram pre�
sentes, ontem, em' ,Forianópolis
na recepção ao Presidente
João Figueiredo, na visita quê
fez oficialmente a Santa Catarib
na, presidindo importantes atos

administrativos em várias áreas
e sendo alvo de h�menagens
as mais divrsas do ,?OVO cata

rinense. Nas solenidades com

pareceram representantes' de
todos os 197 municíp,o�{, cata:'.
rinenses, prestigiaháo o even-""""-...I
to de signHicativa importância
ao Estado barriga-verde.
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CORREJO DO POVO

Escreve
o leitor

LAUSIMAR LAUS'
.
Rio, 17' 'de novembro

de 1979.
"Prezado Senhor Sch

moeckel. Até o dia 3 de
.
outubro deste ano con
siderava�mé um homem
feliz. Realizado.: Hoje,
sou apenas metade. Di
fícil esconder a tristeza
e a saudade que me .do
minam. Falta minha ex
traordinária e inesque
clvel compánheira, ado
rada esposa Lausimar.
Verdadeira barriga-ver
de.

Amou . 'sempre sua
encantadora terra natal.
Projetou-se o máximo
que pôde. Era humilde,
simples. Gostava de gen
te, prlnclpalments dos
modestos. De comuni
car-se. Sofria!?Dr tudo
e por todos. Jamais ne
gou um gesto' de ternu
ra, ou um sorriso,' a
quem quer que fosse.
Dedicou" sua vida à cul
tura. Estudou, leu, lecio
nou e escreveu, até o

suspiro final.
Chegou à casa, após

ter dado suas habituais
aulas na Universidade,
'sentou-se e partiu. Sere
na e tranquila como foi
em toda a sua fecunda.
existência. Deus qulz le
vá-Ia assim, mereceu.

O que fazer? Aguar
dar, até que novamente
nos vejamos no reino
do céu.

Recebo e leio, com
lnteresse e carinho, -os
exemplares do aprecia
do jornal "Correio do
Povo", sob sua admirá
vel direção.
Jaraguá, que tive a

honra de conhecer, fez
-me logo seu fanático
admirador.
Peço-lhe que continue

a distinguir-me,. envian
do-me os Jornais, da',
mesma forma como tem
feito até aqui.

A leitura do seu arti-
-

go, inserido no exem

plar do dia 13 de .outu
bro de 1979, intitulado
"Lausimar Laus", le
vou-me às lágrimas. Co
moveu-me bastante à
transcrição da carta que
lhe escreveu, que eu

não conhecia.

Se Deus permttlr, no

início do próximo ano
irei rever essa cidade.
Tornar a receber o cari
nhoso é tldalqo trafa
mento no ltajara. Fruir
de seu conforto e 'sos-

'.

sego, de .que tanto' ne
cessito. Lanchar

-

no

Krügerha�s, ao sabor
das constantes atenções
de seus tituleyres�

..

Terei imenso prâzer
de conhecê:-Io pes'3oal
mente e agradecer-lhe
todos os obsequios re

cebidos. Quando da vi
sita anterior, estive em

sua redação', mas o

senhor estava viajando.
Enfim, matar as sau

dades, ou quem sabe;
aumentá-Ias. ProvavAI
lT'ente lev.arei o neto
mais velho, aluno do 3.°
ano do IME.

Rogo-lhe, estimado e

Ilustre �migo, aceitar,
em meu nome . e no de
meus familiares, profun
dos agradecimentos pe
las hotTIenagén's póstu
nlas prestadas à nossa

querida amiga, tão súbi
ta e inesperadame,nte
desaparecida.
Mau afet.uoso abraço',
Cordialmente

.

as's. Cél. Sylvio Conti
Filho".

Quatro': históriàs
SILVEIRA JÚNIOR

, '.

São' quatro histórias, aparentemente diversas, mas têm
a IiQá-!as um traço comum: a estupidez humana.

. .

• PRHIIIEIRA HISTÓRIA
o ministro Hélio Beltrão, ingênuo como uma filha-de

-marla ,mas vaidoso como uma prima-dona, enquanto es

grima contra papéis inúteis e faz verslnhos para' o samba
de Billy Blanco, conta esta história:

O camarada chega ao, guichê para receber a SUa pen
são. C funcionário diz: "'O senhor tem que trazer o seu a
testado de vida".

.

- Mas tanto estou vivo, ,que
_

estou aqui na sua frente ...
O funcionário'continua irredutfvel:
- C que prova a sua existência não é o senhor mas'- ,

o seu atestado de vida.

SEGUNDA HIS1ÓRIA
No ano passado fui ao üetran, no ·.Estreito, emplacar .

um carro. Quando fui pagar as taxas na agência do BESC
que .tunclona no interior daquela repartição, encontre! ao

lado do guichê cartaz com .estes dizeres: "Não aceitamos
cheqpe", Não obstante, o caixa aceitou. Fiz um comentá
rio sobre o assunto em artigo que escrevi na época. Este
ano voltei a emplacar o carro, no mesmo Detran. Numa
rara prova de eflclêncla, em vinte minutos estava com a

papelada pronta para o pagamento. .Fui à agência do
SESC. A insólita placa não estava mais lá. Quando estou
enchendo o cheque garantido. do próprio BESC, na impor
tância exata da TRU, o caixa me informa: "só aceitamos
cheque se o senhor apresentar o. cartão de . identidade".
Eu havia esquecido esse documento ·em casa mas argu
mentel que tinha todos os outros, inclusive a placa do car

ro, mas o' homem foi irredutível. Não e não. Pedi para que
teiefonasse para a Diretoria ou a, Gerência do BESC e ele
se manteve como a famosa múmia do Agildo Ribeiro. Vol
tei a insistir que todo o comércio aceita esses cheques
sem nenhuma exigência, e ele me disse que todo mundo

pode aceitar, menôs ele. Nisso, o pollclal que estava ven

do a minha dificuldade (faltavam .10 minutos para encerrar
o .expediente e depois só .no dia sequlnte), me segredou:
"O senhor atravessa a rua e a agência da Caixa E<:onô-

· mic�, Feder�1 aceita o cheque e dá quitação da TRU". Fui
lá e o chequeJoi aceito na hora, sem maiores exigências,
sem nem ao menos saberem quem eu era. Nisso, o poli
ciai corre lá para dizer que eu tinha também Cr$ 1.300,00
de multa, mas esta precisava ser paga mesmo no Detran.
O funcionário da Caixa Econômica me disse: _"Encha o

ehequa e leve o dinheiro". E lá saí .eu com. dinheiro da
·

Caixa, onde nunca deposite], para pagar o BESC, onde
sou depositante em conta de cheque garantido.

Taí. uma modesta a9éncia bancária que pode candida
tar-se a um verbete na próxima edição do. i'FEBEAPÁ", do
finado Stanislau Ponte Preta ..•

TERCEIRA HISTõRIA
Creio que é Somerset Maugham que conta esta his

tória: Um dia o vigário de uma igreja de Londres diz pa
ra o seu sacristão que ele teria seis meses para aprender
a ler, porque a paróquia estava aumentando muito e ele
não podia manter um sacristão analfabeto. O pobre ho
mem se esforçou como pôde, mas não conseguiu se al
fabetizar e foi despedido. Múito aborrecido, saiu da igreja
desempregado e foi procurar uma charutaria..Queria pom

prar um charuto para com ele curtir a sua grande depres
são. Notou então' que num raio de .alquns quarteirões ao

redor da igreja não havia nenhuma charutaria. Pegou a sua

pequena economia e montou 'uma. Prosperou. Montou mais
outra' e rnals outra" Tornou-se um homem muito: rico.' Um
dia ,0 .gerente do seu banco lhe chamou para informá-lo
de que a sua conta de depósito havia atingido. o limite

máxlrno permltldo em lei e ele teria que desdobrá-Ia em

duas, em modalidades diferentes. O homem concordou e

perguntou ao gerente o que deveria fazer. O gerente disse:
"Nada, basta o senhor assinar esta ficha". O ex-sacristão
confessou então. que não poderia fazê-lo porque era anal

fabeto,
· , O .gerente disse:

- Se o senhor como analfabeto conseguiu amealhar
estar fortuna, o que não seria se soubesse ler ...

Mas o depositante atalhou:.

• -:- ,Seria sacristão na Igreja de São Patrlclo ...
. QUARTA HIST9RIA

Estou t�ntando conseguir me lprovisionar como jorna
lista, antes que as novas faculdades de jornalismo satu
rem o mercado' de novos profissionais mais preparados e

multo mais jovens do que os da mi;';ha geràção.
Fui� ao Ministério do Trabalho e a diligente senhora

que lJ1e atendeu deu. as .exigências para a formação do
processo. Entre.essas exigências está a comprovação de

que o candidato tem o ·curso secundário. completo.
Disse à senhora que desistia porque não tenho com-'

provadamente nem o primário, embora possa provar que já
escrevi e publiquei quatr9

.

livros, um dos quais adot�da
pata textos de exames de admissão às faculdades; mante
nho coluna sem�nal regular em quàtro jornais catarinen
ses; já. pertenci ao Conselho Estadual de Cultura, já pre
.sidi ô Conselho Editorial da UDESC, já fui chefe da Asses
soria Especial de um Governador do Estado, sou atualmen-

.. te Assessor de Cultura da Secretaria. de Cultura. tenho
. máis de mil artigos publicados em jornais e revistas do
Brasil, posso comprovar uma militância jornalfstica de mais
de 40 anös e ocupo uma cadeira' na Academia Catarinen-

l
.

se de Letras. '

A senhora foi compreensiva, mas me disse:
- Não quero é que o senhor per.ca o seu tempo. Eu

aéeita�ia,.,mas a comissão julgadora não abriria ,mão da a

testado de' conclusão do secundário.
E me aconselhou a me provisionar como jornalista caI

laboradar que não tem essa- exlgênciä. .

Cheguei em casa e telefonei a Nereu Corrêa, crrtico
literái'io 'dos mais' brilhantes,' com mais de 1.0 .livros publi
cados, ocm quarenta anos de jornalismo, também da Aca
demia Oatarinense de Letras, da qual foi seu Presidente,
ex·ministro do :rril:!unal de Contas do Estado, ex-secretá
rio d" -um goverriador, professor de português e literatura.

E ele me disse:· ,.

�
- Mas também 'eu não po.sso pleitear esse provisio

namento, porque só tenho o curso primário ...

fi COluna Rolária
ROTARY, CLARO, ,E ROTARIANO

Rotàry, claro, é constituído, principalmente,
de' rotarlanos em Rotary Clubs ...

-= Rotary Clubs que dão ênfase â exaltação
do companheirismo ...

...:... "que dedica atenção especial a programas
e projetos, e á maioria é uma boa combinação
de ambos.' ..

- que apresentam, exclusivamente, oradores
:' de fora, e que, para seu maior enriquecimento

.

próprio, servem-se de seus sócios como oradores
- principais ...

� que ajudam .a seus sócios a tomarem de
cisões profissionais. . .

.

- que ajudam elevar, de modo, geral, as re

lações cornerclals e proftssäonals na comunldade
ou região... ,

..,....- que sentem prazer emaludar os jovens a

aprenderem mais sobre várias profissões ...
.....;_ que sempre

.

dedicam' lnteresse constante
e preciso à juventude da' comunidade ... :

- que apoiam com prazer, a Fundação Ro-
tária: • .

.

-que trabalham em importantes projetos de
serviços à comunidade mundial ...
- Botary, é claro, são rotarlanos, e o que os

rotarianos fazem.
.

(Adaptação do "Rotary no Mundo")

,MédicoSer
Prof. Alaide Sardá de

AO MEU DEDICADO CLINICO,
DR.MAURER

Oue profissão bonita que abraçaste
amigo. Amenizar dores alheias.
Podendo assim cumprlro que Juraste
vendo crescer bondade que semeias.

Com teu desvelo' dor aliviaste
Espalhando carinhos a mãos cheias.
Com teu .semblante doce revelaste

ter pureza, ter sangue em tuas veias.
A presença do médico é remédio.
Aquece 'corações, dispersa tédio
voltando a esperança de viver.

Quanta grandeza d'alrna és possuido.
Reanimando um :pobre já vencido.
Que talvez só pensasse em morrer.

Para o "Dia do Médico"

Estado de Santa Catarina
,
Secretaria de Educação e·Cultura

UNIDADE OPERACIONAL DE APOIO E AS
SISTÊNCIA AO ESTUDANTE

Sub-Unidade de Assistênciá ao Es,tudanrte
EESTABELECIMENTO: COlég lo São Luís
MUNICIPIO: Jaraguá do Sul�SC.
Relação dos alunes contemplados com bolsas

de estudo concedidas pelo Governo do Estado, atra
vés da Secretaria da l;d'ucação.

. Nome do aluno - valor da bolsa:
Alice Maria Kiste .... 7.260,00; Eliane Orthmann

1.260;00; Almir Maestri .. 1.260,00; Esilda Henning
1.260,00;; Alvorli Xavier 1.260,00; José Vieira ...

Ribeiro 1.260,00; Amauri 1.26000; Márcia Ramthum
Drews i�260iOO;

.

Ana Lú- 1.260,00; Marcos R. �rd-
cia Malgarin 1.260,00; mahn '1.260,00; Mária de
Oarlos

.

Alberto Dernathé L. Odwazny t .260,00; Mar-
1.260,00'; Cláudio L.S. Fa- li Rosa 1.260,00; .Moaclr
rlaa 1.260,00; Cecrlia Sal- J. Odorizzi 1 :260,00; Neu-
vador 1.260,00; Charles sa Vegini 1.260,00; Osmar
Borinelli 1.260,00; Dirlei Drews 1.260,00;

,

Osnildo
Kaszubmowskl '1.260,00; L. Micholetti 1.260,00; San
Eliane J. Silveira 1.260,00; dra A. Mauderberg .....
Eliane Steffens .1.260,00; 1.260,00; Silvestre Kra-
EliriO'r Cipriani 1.260,00; mer 1.260,00; Valdir J.
Elmir Hoffmann 1.260,00; Wittkowski 1.260,00; Vil-
Eudete Sacht 1.260,00; E- mar R. Bertoldi 1.260,00;
vely Moreira 1.260,00; E- Alzerina Odete Luiz ....
vanildo José Zipf 1.260,00 1.260,00; Bernardete Papp
Fidelis Hoepers 1.260,00; 1.260,00; Catarina Papp .

Genoveva Lescowicz ... 1.260,00; Dilmar Tissi .. '.

1.260,00; Gilmar J. Bono- 1.260,00; Dorival Murara
min'i 1.260,00; Hélcio De- 1.260,00; Edemar O. Sou-
marchi 1.260,00; Irio Pis- za 1.260,00: Elemar Kroe'-
ike 1.260,00; João Bosco ger 1.260,00; Evaldo A.
Taroni 1.260,00; José AI- ,Bettoni 1.260,00; Francis-
mir Mader 1.260,00; José co B. Figueiró 1.260,00;
CarlosWulf 1.260,00; José Gatte Schütze 1.260,00;

.

1.260,00 Genésto Brussecke .

Júlia Soos 1.260,00; Ju- 1.260,00; Irio Jordan .

liano Nicoccelli 1.260,00; 1.260,00; Iris Klinkows'ki
Leomar Rowe 1.260,00; 1.260,00; Ivo;n'e Heinzen
Lourdes Berto:loitfi' ' 1.260,00; Izidoro Eger ..

1.260.00; Marcos, G. Glat . 1.260,00; J.aime L. Pedro!-
1.260,00; Maristela Brüh- ti 1.260,00; Janice M.
muller 1.260.00; Moacir Manfrini 1.260,00; Loreno
:José Lescowic'Z 1.260.00; NaZ'âtto 1.260,00; Lúciano
Oplarldo Mor?is 1.280,00; Za:pella i .260,00; Luiz Car
Sara Ivene Schulze .... los Murara 1.260,00; Ma-
1.260,00; Valdecir Rami- ria L. ZapeHa 1.�60,00;
res Pellis 1.26000; Vera Nelson MalheirO' 1.260,00;
Lúcia Garcia 1.260,00; Odila PavanellO' 1.260,00:
Alicia Flora Gnewuch .,. Osmar Manfrini 1.260,00;
1.260,00; Alirio A. Nadk- Osnir 'L�oni 1.260,00; Ro-
barth 1.260,00: Anqela M. si Cogrossi 1.260,00;' Sér-
Dalcanalli 1.260,00: Bea- giOi Scherer 1.260,00;
triz T. Ersching 1.260,00; Sueli Pac!ker 1.260,00;
Dalva R. �E:tsching Tarcfsio Prestini 1.260,00;
1.260.00; Dalva Floriani Volcir Vegini 860,00.
1.260,00; Doraci Hauck TOTAL Cr$ 113.000,00

DAS LEBENSSCHIFFLEIN
Oft liegt das Schiff des Lebens
Auf trocknem harten Strand,_

"

Wir heben' es vergebens,
Zu fest haelt és der Sand.

Wir ruecken und wir schieben
Und mueh'n uns bis aufs Blut,
Hier heisst's, Geduld zu u'eben,
Bis das es loest die Flut.

Die fuehrt es schnell und sicher '.

Auf das bewegte Moer,
Ein Wind, ein guter, frischer,
Der treibt es vor sich her..

Im Senken und im Heben
Geht's um die weite' Welt,
Geb Gott, dass es im Leben'
An 'Klippen nicht zerschellt.

-

Rudolf Hirsfeld, São Paulo'

1 ,
•

l

Satisfeito �

Agradeço ao Fritz' pela.gentileza
Com a qual me deu total certeza
Está firme agora em minha mente

.

Quem é ele que agrada à tanta gente
Sendo eu um. tanto pacato
Deixo-o em seu semi-anonimato
Só sinto grande satisfação
Que minha suspeita existia com: razão

. Se conhece cada pássaro pela .cançãp
._

E cada ser humano pelo modo de expressae
As palavras de Fritz me revelaram' as�im .

Qual o verdadeiro autor "O belo pasquim
Só ele me trata de seu companheiro ':

O
.

que me honra e deixa muito fa.ceiro
Eie me inspirou um grande respeito
Pela dignidad&·e pelo bom jeito·
Com que vinha e vem ainda consolar .

Muitos que estavam quase a desesperar
Igual a' ele :rogo ao' todo Onipotente
Deixar no mundo prá muitos anos

Este estimável' ente,
HeHmuth

Corupá, novembro de 1979.

--:;o Moretti, Jordan & Cia. Ltda.[.?�
VEICUlOS USADOS REVISADOS

Financiamento pr6prlo

1972
1975
1975·
1975
1978
1973
1977.
1976
1974
1977
1976
1978
1978

Corcel cupê - prata .. ; .

Maverick cupê super - marron .

.

Maverick cupê super - branco ; .

Cercel cupê luxo - branco .

Corcel II � branco .. : .

Volks 15_00 - verde .

Chevette SL - branco .

Brasflia ,. vermelho ,

.. ., .

Volks 1300 - bege
'

......•.......

Volks 1600 . branco .

F-75 4x4 - verde ','
.

Belina II LDO - bege , .

Corcel II - amarelo � ..

NOVENA PODEROSA AO MENINO
JESUS DE PRAGA

Oh! Jesus que dissestes: pe_ça e receberás, procur� e

achar�s: bata e Ei po'rta se abrirá. Por intermédio de Ma-'

ria vossa Sagrada Mãe,
.

eu bato, procliro e vos rogo que

mi�ha prece seja
.

atendida .. (menciona-se o pedido). Oh!,

Jesus, qye. dissestes: tUdo que pedires ao Pai em meu no

me, Efe atenderá, "por intermédio de Maria, Vossa'Sagra

da Mãe, eu 'humildemente rogo ao Pai em Vosso n�me,.
que minha oração seja ouvida. (menciona-se � pedido).
Ohl Jesus que dissestes: o céu 'e ao ter.ra passarao, mas a

minha palavra não passará. Por intermédio de <�atia; �os
sa S;igrada Mãe, eu confio que minha oração s��a OUVida:
(menciona-se o pedido). 'Rezam-s� três '�ve-�ana ,e um�
calve-Rainha. Em caso urgente, deve ser feita em 9 horas ..

�andar publicar à graça depois de ·aJ.c'ançàd,a.·'
.

(M.E.C.)

�===========::;,==-==-=="==---=""'""'=="""ii
,. I

Foto· LOss
. � , iI ,

FOTO - eiNE - SOM

OS ME[HORES EQUIPAMENTOS, AS
MAIS FAMOSAS MARCAS ..
I

- FOTO REPORTAGeNS

- eiNE REPORT4�EN$ .. _

- SOM AMBIENTE.
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CORREIO DO POVO Sábado, 1.° de'dezembro de 1979

Correio do
... há 30 anos-

Povo ...
" ,

»:

I

De 25 de novembro a 1.0 de dezembro de 1949 o CP

em sua primeira página, abria .espaçc para cOl�entar o des

taque no orçamento estadual da quantia de Cr$ 500.000,00
para os estudos e trabalhos iniciais. da rodovia Oorupá
-São Bento do Sul, feito pelo dep. Artur Müller. Do exten
so artigo destacamos o seguinte tópico: "Graças a habili
dade com que se conduziu hei?se assunto;' atraiu Para o-r

seu lado, para a causa d,e Corupá e de S. Bento, todos os

deputados, 'então presentes, da UDN, bem como as banca
das do PTB, PRP e mais três deputados do PSD que, con
tratlande os seus demais colegas de bancada, souberam
sobrepôr à cegueira da disciplina partldãrla os altos inte
resses das regiões que representam. "O Diário Oficial do
Estado está publicando editais para contestação aos se

guintes requerentes de terras: Waldemar Grubba 2.500.000
, metros quadrados no lugar Itinguinha, município de Ara

quari. Pedro Agostinho Zimmermann - 250.000 m2 no

Morro Jaraguá, município do mesmo nome. Foi assinada a

lei estabelecendo 'a hora de Verão a partir de primeiro de
,

dezembro, até trinta de abril. Dessa ,forma, na madrugada
, do próximo dla primeiro, todos os relógios devem ser a

diantados de uma hora no Brasil !!lteiro. "A situação polí
tica era idêntica aos dias de hoje. Querem ver? "A situa

ção política estadual terá sua flutuação dirigida pela na

cronal, Com a vinda do sr. Irineu Bornhausen a Florianó

polis, onde presidiu a reunião do Conselho Diretor, rece

beu a UDN, diversas A valiosas adesões, não somente no

Oe3"3, como também no Sul do Estado, estando o partido
cada vez mais unido".

O ESFORÇO PREMIADO Joi o título da manchete:
"Finalmente após muita delonga, polfticos, empresários e

povo da região, conseguira_m anotar outro grande tento, co
roando os esforços que se alastraram por vários anos.

Trata-se. da abertura da licitação para elaboração d� estu�
cio de, viabilidade técnico-econômica, relativo ao segmento,
rodoviário são Bento do, Sul (BR-280) - São Francisco do

Sul, passando por Corupá e Jaraguá do Sul, com seus 130

quilômetros de extensão. A boa nova foi transmitida pelo
Senador. Otair Becker, da ARENA." Atendendo reivindica

ção do vereador Izídio Carlos Peixer, da Arena Guarami-'
re�se e com o irrestrito' apoio do prefeito Salim José De

quech, a alta direção do Banco' do Estado de Santa Oata
rina S.A. houve por bem instalar uma Agência no Municí

pio. Em janeiro'Guaramirim terá Agência do BESC. Os

contadorandos de 1974, da Escola Técnica de Comércio
'São Lu'ís, desta cidade, estarão se reunindo hoje, às 18

horas' na Associação Recreativa Menegotti "para um reen

contro de alunos e professores, para conversar e... ma

tar 'as saudades •.. ". Nosso· diretor, um dos antigos pro�
fessores de nossa esc�la de, comércio 'foi convidado e de

verá fazer-se presente à confraternização". PERFIL DE lí
DER é artigo escritó por Eugênio Victor'Schmoeckel para
o necrológio de Walter, .Breithaupt, falecido no dia 14 de

novembro de 1977, aos 82 anos. Em J'acal1a, In'donésia -

Na barriga de uma Piton de mais de 6 metros foi ericon

trado o cadáver de um homem, de 45 anos que havi� de-

5f parecidO há, qU,atro, �ia� numa região selvagem e monta
nhosa da Ilha Celebes, segundo informa o jornal "Daily
Kompas". Estava inteiro, exceto os ossos da região. torâxi
ca, que estfl,vam que�rados". No dia 25 'de novembro a

Arquidioce�e ,de Florianópolis e d,a Província Eclesiástica

de Santa Catarina completava 501 anos� comemorado' com

jantar no Clube poze de Agosto. O orador do jantar foi o

Governador Dr..Antônio Carlos Konder Reis.

... HA 25 'ANOS
I'

"O Ginásio São .Lulz já, recebeu autorização para .»

funcionamento da Escol·a Tecnica Comercial a partir do
próximo ano. Adiantam de Caratinga que .o espírito, mate
rlallzado de Humberto de Campos apresentou-se recente

mente, numa sessão do "Centro E�pírita Joseph Gleber",
na Fazenda Eureca, situada, em Tarumirim, e entre outras

revelações,' afirmou que os "dlscos voadores" procedem do

planeta Marte e em novembro de 1956 descerão sobre a

Terra. De sua viagem de uma semana na Capital do 'País,
reqressou hoje o Senhor Governador Irtneu Bornhausen a-,

eornpanhado do Chefe' da sua Casa Militar Capitão' Pira
guahy Tavares. O sr. Jânio Quadros, governador eleito de
Sãó Paulo, foi hóspede de honra do prefeito de Roma. A

propósito dos possíveis resultados da reunião do PSD na

cional, o' deputado Nereu Ramos, presidente da Câmara
Federal, afirmou Ei nossa. reportagem o seguinte: "Tudo po
de acontecer. No Brasil não é possível previsões. Quem
díua que Getúlio iria ao suicídio? O 'General da Brigada
Lester J. Mitland, Comandante da- Força, Aérea do Estado
de Michigan, e veterano da Força Aére.a Americana, infor
mou que ele planeja tornar-se pastor, episcopal no próxi-
mo ano".

... HA 2 ANOS

Fritz von Itapocu - 12/79

Conexões para todo o Brasil e' éxterior, nos

jatos da Varig-Crüzeiro.

Em Jaraguá do Sul - Av. Mal. Deodoro da Fonse
ca, n. 130, fone: 72-0091.
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IBGE prepara· os censos demográfico e econômico para 88 e 81
viços no dia 7 de abril do o órgão terá, condições dos -j'istritos e das áreas mo ano lnvestlqará a si-
mesmo ano. Quanto aos de divulgá-los antes do e das plantas urbanas. tuação educacional do po
resultados finais do, cen- dia 31 de dezembro de Serão 150 mil setores em vo brasllelro incluindo a
so sobre a população bra- 1980.'

. .

todo o país e também em taxa d� analfabetismo, Ja-
sileira,' que começa no Até janeiro' de 1980' 'já janeiro serão impressos zendo um amplo levanta-
próximo ano,' com dtscrl- '

estarão delimitados todos ,os questlonárlos que co- mento da escolaridade
minação por unidade 'da os setores que envolvam meçarão a ser enviados em todos os níveis. Os tra
Federação é Município, o censo deste ano, cons- a todos os estados brasl- balhos de coleta do cen-
situação urbana e rural, tituídos por' subdivisões leiros, O censo do pröxí- so demográfico devem

terminar em dezembro
d'e 1980 e a apuração lo
go em seguida.
S'3gundo o delegado' do

IBGE em Santa Catarina,
Cid Antonio Fonseca, no

planejamento do censo
do próximo ano especial
mente o demográfico "va
mos procurar assegurar
a comparabilidade com
os censos anteriores, pro
curando atender, na me
dida do possJvel, as re

comendações
'

internacio
nais. Isso porque o re

censeamento de 1980 faz
parte, como ocorreu em

1970 e nos censos ante
rlores, de um programa '

das Nações Unidas para
efeito de comparação, in
ternacional. Todavia, ele
explicou que 'nc próximo
ano, diante da .expansão
econômica e social do
país e ela evolução de de
terminadas

.
característi

cas da população "algu
mas pesquisas serão bem

,

mais completas, como é o

caso do rendimento pes-,
soaI e das famflias, das
escolatldades, das Imi

grações infernas e de ca

racterísticas técnicas .da
produção". _

Revelou também que
ein todos' os censos será
dada a máxima atenção
nas investigações sobre
o consumo por tipo de
combustfvel, ,com o obje
tivo de fornecer subsídios
a elaboração' do Pröçra

,

ma Energético Brasileiro.
A região norte do Esta-, "O planejamento gover-

do tem sido pródiga no name!1tal envolve ques-
recebimento de vias as- tões econômicas e so-

faltadas, segundo decla- ciais e, por isso, todos
lau certa feita o Deputa- os censos são úteis como

do Octacllio Pedro Ra- 'Subsidios a formulação
,mos, enumerando as 0- das diversas políticas 'do
bras realizadas, como a Governo Federal", expli-
Serra Dona Francisca; a

Rodovia Waldemar Grub
ba - SC-301; ligando Blu
rn€'!'au:'Vila Itoupava-Mas
saranduba�Guaramirim, .a

Rodovia Jaraguá-Corupá,
em vias de ser asfaltada
_ cujo contrato' fora as

sinado dias atrás. Para o

fechamento do anel, a pa
vimentação asfáltica da
Jar�Çluâ-POmefode, co

roar;à os esforçoS- das li
deranças da região, o que
com certeza, fufLir'amente
virá a ocorrer, âssim que
o Estado dispor de verbas
l1eG:9ssárias à sua cons

trução' e esteja enquadra
da dentro do Pl,ano Rodo
viário Estadual· como priq
ridade.

A Delegacia do lnstitu
to Brasileiro de . Geogra
fia e Estatfstica�IBGE in
formou que o censo eco

nômico do país .somente
será lníclado 'em '1981;, o
aqropecuãrlo ,em 1� de

janeiro e o censo índus

trtat; comercial ê dos ser-

DeputadO
Ratificando inúmeros

pedidos já formulados ao

Governo Estadual, o de
putado Alvaro Oorrelatez
pronunciamento da trlbu
na da Assembléia Legis
lativa, com o objetivo de
"sensibilizar', o Governo
do Estado para asfaltar
ou pelo menos melhorar,
o trecho rodoviário que
liga Jaraguá do Sul à Po
merode, para que fique
melhor interligado, o Vale
do ltapocú ao Vale do
Itajar" .

Disse o parlamentar
que "temos apelado tan
tas vezes também para
que seja melhorado e re

tificado ;0' trecho da Serra
de Jaraguá do Sul, o qual
tem sido 'o grande impe
cilho ao normal tráfego
do trânsito pesado 'entre
os dois Vales, com o a

gravante de ser palco de
lamentáveis e constantes
acidentes muitos deles fa
tais". E abaixo, 'outros tre
chos de seu pronuncia
mento, outra voz que se

levanta em defesa dos in
teresses desta região:
"
... Vê-se, assim, que,

entra Governo e sai Go
verno e não se tomá uma

providência efetiva com

respeito àquela ligação'
rodoviária de tanta impor
tância, apesar de tantos

apelos já feitos não só por
Pornerode como pelas li
deranças de Jaraguá do
Sul".

"Em abril de 1974, a

Associação Comercial e
Industrial dei Jataguá do
Sul, endereçoü ao ex-go
vernador CoJombo Ma
chado Salles, ofício ape-

.

lando em 'favor daquela
ligação onde dizia: "O es
coamento da produçãO'
industrial e agropecuária
_ esta também relevante
em volume e valor _ vem

sofrendo crescentes en

traves, em face da falta
<te rodovias adequadas
ao grande volume de mer

cadorias a transportar e

ao intenso tráfego de veí
culos daí originando, ra-

,zão porque' a Asso.ciação
Comercial e Industria'l de
Jaraguá do �ul reivindica
desde longa data a co.ns
trução das SC-BO, .ligando
o Munic�pio à BR-101 (a
tualmente já conclurda _
SC-301) e umá nova es-

pela rodovia Jara'Duá
trada para Pomerode e a'

BR-470, em Blumenau'
ambas rodovias com nltl
do caráter de integra-
ção",
_ Além do exposto, es··

sa última: rodovia consti
tuir-se-á em importante
via de comunicação para
o incremento do tu rlsmo,
pols virá facilitar sobre
modo a movimentação de
turistas -procedentes de
São Bento do Sul e de
mais municípios do norte
catarinense, em direção
ao Vale do, Itajal, Sul e

Oeste do Estado e vice- ,

-versa.
.

_ O'Governo do Esta-
do, aliás, não desconhe
ce a importância dessa
rodovia, haja vlsta que
previu sua implantação no

Projeto Oatarlnense de
Desenvolvimento até o fi
nal do ano ,_ em curso, já
tendo, lnóluslve, determi
nado a realização do le
vantamento

'

.topográfico
por firma especializada,
prevendo. esse levanta
mento que a Rodovia de
sembocará na SC-32 _

Oorupá-Jaraquá do Sul,
dentro do, perímetro ur

bano de nossa cidade.
,_ Vale salientar, aliás,

como argumento capital,
que a estrada existente,
no trecho Jaraguá do Sul
-Pornerode, é antiga, to
talmente superada, com

traçado e dimensões in
compatíveis com ö grande
movimento de veículos
que circulam em ambos,
os sentidos _ ,estimamos
seu númElro em aproxi
madamente 1.000'/dia :-,
não permitindo, inclusive,
o trânsitO' de jamantas, de
grande capacidade de
carga, pois a maioria das,
curvas existentes na,serra
entre os dois municípios,
não permitem a passagem
desses pesados veículos.
_ Por fim desejamos

enfatisar que essa rDdo
via beneficiará igualmen
te ao vizinho município
de Pomerode e todos os

municípios do Vale do
Itapocu. Pomeröde, como
é notório, já conta com

expressivo· parque indus
trial e presentemente vá
rias indústrias novas es

tão sendo implantadas,
cuja produção encontra-'
rá o escoadouro ideal pa-

IN·DIC·ADO.R ·,P·RO··FISSIO.NAL

Defronte a Praça Paul Harrls
Fone: 72-0466

-

ra os grandes centros
consumidores pela rodo
via cuia construção ora
reivindicamos" .

Esse apelo da Associa
ção Comrcial não surtiu
infelizmente nenhum efei
to, pois a referida estrada
continuou sempre a .ofe
recer senos problemas
de trafegabilidade.
Ano' passado, no dla 12

de abril, face às péssi
mas condições de tráfego
daquela rodovia, a Asso

ciação Comercial e Indus
trial de Jaraguá voltou a '

fazer novo apelo para a

conservação daquele tre
cho rodoviário, tendo en

dereçado ofício ao Enge
nheiro Chefe pela Resi
dência do DER em Join
vllle, onde dizia:

- Pomerode

cou.

Em Jara,guá do Sul

Desde há alguns me

atrás, Jaraguá
-

do
Sul conta com uma agên
cia do IBGE instalada, no
prédio dá Comunidade E-

,vangélica Luterana" 1.0

andar, com área de atua

ção sobre vários municf

pios da região, já que fo
ra desmembrada da Agên
c,ia '�e J,oinville. Oportuna
mente ,o "Correio do Po
vo" trará reportagem a

cercàda instalação dessa.

'Agência, sua finalidade,
seus programas de atua

ção, 'enfim, tudo o que se

relaci,ona com o IBGE.

CEA,CLlN - AN�LI�ES.ClrNicÀs
DR; FRANK'SARG

Av: Mal. Deodoro dà'Fönseéa, 1.114,

, .

, , ,

Organização Contábil "A COMERCIAL,.S/C LTDA"
CRC-SC n.o 0048

,

,
.

Téc. Conto AntOnio José Qonçalves
CRC-SC n.o 7.78q

,Téc. 'Cont. Yvonne A. S, 'Gonçalves
CRC-SC n.o 7.638

,

Agente do 'ECAD - Recursos Fiscais e Administrativos - Con
tabilidade - Serviços de Marcas e Patentes - Fotocópias de Le
gislação Trabalhista e INPS .. Seguros em geral - Serviços
Aéreos VARIG.

'

,

I Desde 1944 a serviço do progresso de Járaguá do Sul
, Av. Mal. Deodoro da Fonsecá, 130 - fone: 72-0091

"1.°) .- única .vla de
comunicação entre o Vale
do !tapocu e o Vale do
Italal; entre os quais exis
te Intenso intercâmbio co

merciaI.
2.°) _ elevado número

,

de automóveis" cami-
nhões de cargas e ônibus
trafegam diariamente nos

dois sentidos:' Curitiba/
Blumenau, Curitiba/Rio
do Sul e vice-versa, além
de intermunicipais, Joln
ville/Guaramirim, Jara
guá, Pornerode e Blume
nau: , Jaraguá-Blumenau,
Jaraguá-Florianópolis, S.
Bento e .Iaraquá-lndalal
-Lages;
30) - única via de es

coamento de 50% da pro
dução agropecuária do

Município de Jaraguá, ge
radora de importante par
eeI? do ICM arrecadado
em Jaraguá do Sul;
4.°) - a área servida

pela rodovia está interes
s·ardö de forma crescente
as indústrias para a ins

talação de novas fábricas
face a s:ua ,previlegiada
cor.formação topográfica,
praticamente toda plana
e, ainda, a maior facilidá
de de recrutamento d'e

mão-d'ê-obra;
5.0) _ 'não é desprezr

vel o valer turístico da
rodovia, não só pelas be
lez1:.� naturais de foda a

região, como pelo favo
recimento dos turistas
que demandam ao zooló
gico particular de Pome
rod€':
Acredita esta Associa-

ção que com .a implanta
ção da SC-301, deve ter
havido sensível decrésci
mo na despesa de con

servação da antiga rodo
via Jolnvüle-Jaraquá-Gua
ramirim-Joinville, não de
vendo existir, portanto,
obstáculos financeiros pa
ra melhorar substancial
mente a conservação de
tão importante rodovia
entre Jaraguá e Pomero
de.

Palo exposto, sollclta
mos com empentlo,. as

providências para que a

rodovia em questão, sela
convenientemente recu

perada e mantida em con

dições de uso compatí-
I, veis com as exigências
de trânsito".

O deputado concluiu
seu pronunciamento di
zendo que em nome des
sas duas regiões, faze
mos aqui um veemente

apelo ao Secretário dos

Transportes para que o

lhe com mais carinho

para essa estrada, �s��
dando não só a possibill
dado de asfaltá-Ia para o

'futuro, mas também con

servando-a adequa:damen
te, :r.rara que não fique in ..

transitável em certos dias,
como ocorre atualmente.

Rodovias Estaduais .

'-CRO _ 0772
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Banco do Estado de Santa Catarina instala agência em Pomerade
Ao presidir a Inauguração da

Agência do Banco do Estado
de S;pnta Catarina. de Pomero
de, quinta-feira passada, o go
vernador Jorge Bornhausen .fa
lou sobre o desafio que os ,

catarlnenses enfrentam no aen-

lido de encontrar o aperfeiçoa
man,to democrático do Pais,
lembrando que a todos os ad
ministri.'dores e homens públi
cos Cl'lmpete agir com inteli
gênci<!, meditando, pensando e

vendo o que tem a enfrentar.'

- Vamos percorrer um pou
co o passado, analisar tudo a

quilo q'le ocorreu nesta déca
da e n/lS anos 60. Vamos fa

zer um exame de consciência
dos erros e dos acertos de to

,dos n6s e vamos nos preparar

ESTADO DE SANTA CATARINA
, '

Prefeitura Munieipal de Jaruuá do Sul
DEPARTAMENTO DA FAZENDA

Divisão de Contabilidade
BALANCETE DO. MES DE SETEMBRO DE 1979

Até o .mês Arrecadação
Anterior no mês Tolal

RECEITA
TITULOS

RECEITA ORÇAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária ....••...•.....••• 13.398.156,67 2.646.516,75
Receita Patrimonial •••••••••••••••• h. 118.756,51 71.793,08
Transferências Correntes •.••••••••••• 30.810.974,66 4�302.09S;79
Receitas Diversas .•••.•••..••••••• ;. 761.771,20 68.532',10

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de bens móveis e Imóveis 65.000,00
Transferências de Capital .••..•..••.•. 3.362.537,84
Outras Receitas de Capital •.••.••••• 100.119,60

355.931,52

16.0144.673,42
190.549,59

35.113,070,45
830.30'4,30

65.000,00
3.718.469,36
100.119,60-,-

56.062.186,72
SOMAS .............. � . Cr$ 48.617.316;48 7.444.870,24

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA
Contas empenhadas e à pagar ,.

Depósitos de diversas origens ••••••.•

Outras Operações :.� .

Cheques não reclamados ••••••••••••

6.288.612,03
1.841.661,09
7.000.000,00

38:000,00

554.580,39
296.445,71

6.843.192,42
2.138.106,80
7.000.000,00

38.000,00

SOM AS........................ Cr$ 15.168.273,12 851.026,10 16.019.299,22

-:-,-

Aplique seu capital em imóveis, onde a valorização é constante
e o retorno garantido. Adquira ainda hoje, seu lote no JARDIM FRANCISMAR
da IMOBILIARIA VAILATT! LTDA.

OS BONS VENTOS LEVAM AO

SALDO DO M!S ANTERIOR

Caixa •.••• ,•••.•••••••••••••••••••••• 10.694.217,71 1.503.798,51
Bancos - dlsponlvel ••.•••.••••••••. 39.578.566,50 4.121.947,50
Bancos - vinculado •.•••.•.•••••.••. 10.557.796,93, 2.657.342;01

12.198.016,22
43.700.5�,00
13.215.138,94

TOTAL GERAL CrS124.616.170,74 16.578.984,36 141.195.155,10

SOM AS
"'.. Cr$ 60.830.581,14 8.283.088,02 69.113.669,16

DESPESA
TITULOS

Despesa
no mês Total

Até o mês

Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
0100 Câmara de Vereadores •..........•
0200 Gabinete do Prefeito ..••..••.••.•

0300 Depto. de Administração •••....•..

0400 Depto. Educaçao, Cultura e Asetstên-
ela Sociál

"........... 7.133.607,40
0500 Depto. da Fazenda, •••.••.••••• n. • 3.131.636,47
0600 Depto. de Obras e Viação ..••...• 23.218.039,85
'0700 Depto. Agropecuário ••••••••••.••_, 709.753;47
0800 Depto. de Turismo •...••••.••.•••_' 27.332,22

Créditos Especiais •.••••••••••• h. 792;829,34

668.506,00 87.110,88
1.067.698,22 240.282,23
5.669.012,49 1.215.231,26

592.141,06
494:356,56

3.277.309,69
65.100,58
7.715,49
-,-

SOM AS........................ o.s 42.418.415,46 5.979.247,75

755.616,88
1.307.980,45
6.884.243,75

7.725.748,46
3.625.993,03
26.495.349,54

774.854,05
35.0i47,71
792.829,34

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA '

48.397.663,21

Despesas de meses anteriores .......•.. 5.186.219,97
Depósitos de diversas origens ••••.•.•.• 1.803.997,83
Outras operações, .•••••••••••••••••• ••• 5.825.928,35
Restos a pagar •••••••••••• , •• " : 1.744.235,08

, 553.078,06
329.551,41

. 579.225,58
-,-

16.022.236,28
SOM�S ........................ Cr$ 14.560:381',23 1.461.855,05

SALDO PARA O M!S SEGUINTE'

Caixa
11.756.254,70 1.016.332,74

Bancos - disponrvel 43.322.466,87 5.506,177,10Bancos - vinculado ••.••••••••••••••••� 12.553.652,48 2.,615.371,72

5.739.298,03
2;133.549,24
6.405.153,93
1.744.235,08

12.772.587,44
48.828.643,97
15.174.024,20

SOM AS Cr$ 67.637.374,05 9.137;881,56 76.775.255,61
TOTAL GERAL

.•.•..•.•.•..•.••••• Cr$ 124.616-:170,7416.578.984,36 141.195.155,10

rJb/Cont. da Pref. Municipal de Jaraguá do Sul, em 28 de "Setembro" de 1979

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal, .

JOAO MODESTO SILVEIRA
Diretor da Fazenda

..

RENATO JOS!! BORTOLINI
CRC SC n.Q 5.400 - Técnico em Contabilidade

Francismar
VENDAS:

PRAIA GRANDE

(O Loteamento do seu, futuro).
Imobiliária VAILATTI Ltda

Rua CeI. Emfli.o Carlos Jourdan, 72 - fone: 72-0292 - JARAGUA DO SUL - SC

para 1esponder aos anseios do

país.
SalientQu Jorge Bornhausen

que "vivemos um momento de

decisão e decisivo, porque sem

dúvida alguma o Brasil sofre

violentamente em, função do

problen.a energético e por não
termos tido a felicidade de en

contrarmos rieste confinente,
o petróleo de que tanto preci
samos"
. __ '-

..
Fomos chamados a apre

sentar alternativas - frisou o

governador - e Santa Catari

'na se apresentou em tempo
pelas suas riquezas materiais,
pelo seu carvão e pela sua in

teligência.
Encenando seu pronunela

mente, o governador do Esta

do adve.tiu que todos devem

divisar o que vêem pela frente,
"oihar c hurizonte daquilo que
nos espera, e eu tenho consci
ência de que se nós pedcrmos
a oporturlldade de 'fincar de

forma decisiva a democracia
ém nossa Pátria, haveremo�
de pagar 11m preço caro e se

remos cobrados pela' geração
que nos euceder".
_ Por isso - concluiu -

Santa Calarina que precisa do

esforço, do trabalho e da inte-
'

ligência de todos os seus fi

lhos, deve-se situar dentro de

tudo aquilo que nós conscien
temente pensamos e deseja
mos pa�a o País.

O governador falou, ainda,
sofre o processo de desenvol

vimen�Q do sistema BESC que,
inclusive, participa do progres
so do menor município brasl-

leiro, Salila Rosa de Lima. Ex
plicou que o plano de interiori
zação do sistema finà.nceiro do
Estado tez com que Santa Ca
tarina fosse o primeiro Estado
ela' Federarão a ter todos os

seus municípios dotados de a

gências banc'árias.
Na mesma oportunidade, o

Presidente do Banco do Estado
Victor Oswa Ido Konder R'eis,
anunciou que até o final do cor

rente ano o Besc estará inau

gurando mais 16 agências, e

levando para 134 o número de

estabelecimentos no Pais. O

vice-prefeito de Pomerode, Ro·
dolfo Sie·,.'Iert. por sua vez, des
tacou a importância daquele
ato dizendo lamb,m' dos bene
ficios que o Besc Irá trazer a

comunidade a partir daquela
data.

b'nar.

SCHMIDT: "PRECISAMOS
AUMENTAR A

PRODUW/IDADE"
"O cdpital em todos os ní

veis, do Governo ii iniciativa'

privada, é scasso e por motivo
devemos maximizá-lo. E a I

Feira de Subcontratação In

dustrial é uma Idéia grandiosa
para olerecer capacidade ocio

sa e buscar maior produtivida
de, ,dando ao Pa,ís uma respos
ta talvez mais concreta em fun

ção da necessidade de aumen

lar a produtividade de nossas

empresas". A declaração foi fel
ta em Balneário Camboriu, pelo
Se�relário Dieter Schmldt, da
Indústria e Comércio, que re

presentou o Governador Jorge
Bornhausen na InauguraçAo da

Imóveis,
"

Av. Mal. Deodoro, 136 - fone: 72-0510 - Creci 235

COMPRA - VENDA - INCO'RPORAÇAO
LOTEAMENTOS E ADMINISTRAÇAO

DE IMóVEIS.

CASAS

R.A. Santos Dumont após Marisol, casa 152m2,
mais rancho. Terreno 14x30. CrS 300 mi!, em cond.

- R. Joinville, 2300,. frente asfalto, pintura nova, ga- ,

rage, varanda, CrS 320 mil, aceitando veículo em troca,
- R. João Franzner, 30m. frente, casa alvenaria; par

te 2 pavlrnentos, garage, perto Gr. Esc. R. Dornbusch.
em condições.

.::._. Vila Schmitt, Ilha Figueira, casa neva, parte mate

rial, terreno 15x28; 'Apenas CrS 180 mil, aceítande veículo
em troca.

R. Palmares, Joinville (cenrto), casá _
nova 7x9 mais

pux, 5x6, terreno 16x36,8m, murado - Apenas CrS 450' mil
BARBADA.

- R. Albino Zanghelini, centro de Nereu Ramos, casa
alvenaria alto padrão, terreno 3.539m2. Vende motivo mu

dança. ótimo; preço.
- R. Procópio Gomes Oliveira (centro)" lindíssima 'ca

sa alvenaria, classe A, magnIfico .jardim e arvoredo em
terreno de 2.257m2, com 25,70m frente. RARIDADE.

- R. Epitácio Pessoa, casa madeira, terreno 1.170m2,
imediações Menegotti, CrS 250 mil, aceitando vereuro.

- 'Centro, casa 142 mz, 3 dormit., estar �ocial, fntimo,
2 banheiros e cozinha azulejo até teto, , jardim inverno,
,garage. Informações por telefone.

LOTES RESIDENCIAIS
- R. 306, a 150m. Marisol, 2 lotes 14x35m. Local

pitoresco. CrS 110 mil cada.
,

- R. Maria U. Silva, 250m da IgreJa São Judãs Tadeu,
terreno alto, 15x42m: Apenas Cr$ 100 mil.

- R. Walter Marquardt, lateral, 20m frente. Linda vis-
ta. Em condições.

.

- R. João A. Airoso, fundos para Rio Jaraguá, 32x42,
6tlma localização.
- R. Francisco Z. Lenzi, 15x30, terreno alto. CrS ....

110 mil .

- R. A. Santos Dumont, 2 lotes 14,5x30, após Mari
sol: Terreno alto. CrS 110 m!l, estudando. condições.
- Tifa dos Pereira, Loteamento Sabrina, apenas Cr$

45 mil. OCASIÃO.
-. R. 226, perto WEG I,. Supermercado Lenzi, 14x37.

Em condições.
- R. Leopoldo Janssen (centro), 19m frente, vista dã

cidade. Area nobre. 'Pequena entràda.

CHÁCARAS
- Rio da Luz, 12 �m da cidade, 103 morgos, corri

casa, milhares palmitos, 4 jaboticabei,ras produzindo, cen

tenas de árvores frutrferas, etc. Linda cachoeira, acesso

fácil. Cr$ 250 mil, com Cr$ 100 mil entrada e saldo com-

- Estrada Garibaldi, 190 morgos, com moradip, muita
madeira, bananal, etc. CrS 350 mil, em condições.
- Diversas cháoaras, pequenas e Qrandes, diversos

10cfÍls. E;,m prestações.

i'LAR" ALUGA

R. Reinoldo Rau, Ed. Sta. Terezlnha, lado Super
mercado 8relthaupt, 90m2, loja.

presa, atraves do Centro de

Assistjr,cia, Gerencial de San

ta Catarine, é a essência da

consngração de esforços dos

emoresários catarinenses, gaú
chos, paranaenses e paulistas
em busca de solução a mais

econômica possivel para au

mertar a capacidade de produ-
ção".

I Feira de Subcontratação In

duslrial, realizada semana

passada. O titular �a Indústria
e Comércio afirmou ainda; que
a pnmoção da Bolsa de Sub

contratação Industrial de Santa

Catarina, com o apoio da SIC,
SCET. através da Citur, Centro
Brasileiro de Assistência Ge
renciai à Pequena e Média, Em-

Juízo de Direitó da Comarca de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CITAÇAO DE HERDEIRO
AUSENTE - PRAZO DE 60 DIAS

O poutor Hamilton Plínio Alves, Julz de Di

reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, na forma da Iel, etc ...

FAZ SABER aos que o presente edital virem
ou dele notícia tiverem que; por este Juizo e pe-
lo Cart. do Civel e Com., órfãos e Anexos desta

Comarca, corre o processo de ARROLAMENT<?
dos bens deixados por ALFRED� PINTER, b�a�l
leiro, casado, com 54 anos de Idade, operano,
falecido aos 23 de agosto do corrente ano, no lu

gar Garibaldi, neste munlclplo, e cons!and� d�s
referidos autos que a esposa do herdeiro FIdeIIs

, Pinter, sra, 10NE PEDRO PINTER,. brasileira, casa
da doméstica, com 22 anos de .ldade, encontra

�s� em lugar incerto e não sabido, pelo. present�
edital cita e chama a esposa do herdeiro refer�
do para, rro prazo de 60 �ias, .c�ntado.s d� publl
cação deste edttat no órgao oflclal,

•

vir dlze� so

bre as c.ieclarações prestadas pela I�ventanant�
e acompanhar o arrolamento e a partilha, até fl

nl, sob as penas da lei. E, para que �hegue-ao
conhecimento de todos a quem possa mt?ressar,
lavrou-se o presente �ditaJ, que será afixado e

publicado na forma da lei. Dado e passado nesta

cidadee Comarca de Jaraguá do Sul, aos dez

dlas do mês de outubro de 1979. Eu, Adolpho :

Mahfud, Escrivão, o subscrevi.
,

Hamilton Plínio Alves'
Juiz de Direito

Juizo de .Dlreito da Comarca de

. Jaraauá do Sul
.

EDITAL DE NOTIFICAÇAO COM PRAZO
DE 60 DIAS

O Doutor Hamilton Plínio Alves, Julz de Direito da Co

marca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na

forma da lei, etc ...

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele
,

conhecimento tiverem é interessar possa, com o prazo de

60 dlas, que a requerimento de Leonardo Dias e Olinda

Gretter Dias, atravás seu bastante procurador" Advogado
Dr. Murillo Barreto de /1zevedo, lhe foi dirigida a petição
do teor seguinte: Exmo. Sr. Di. Juiz de Direito da Comar

ca de Jaraguá do Sui. Vem, L:EONARDO DIAS, brasileiro,

casado, ferreiro, portador do C.I. RG. nr. 1.116.828-PR, e

sua mulher OLINDA GRETTER DIAS, brasileira, casada,
do lar, portadora da C.i. RG. n. 1.676.311, ambos com ins

crição CPF sob o n. 027.426.839-68, residentes e domici

liados à Rua, Generoso Borges, n. 1.718, na cidade de

Curitiba, Estado do Pe.raná, por seus bastantes procura
dores. advogados abaixo assinados,' a presença de Vossa

Excelência, com todo respeito e acatamento, requerer com

fundamento no art. 1.316 e seguintes do Código Civil,

Revogação de Procura«,.ã'l. Assim é que: 1. Os' peticionários
em data de 10 de abril de 1978, outorgaram a Antônio

Weinfurter, brasileiro, casado, operário, portador do C.I. RG

n. 2R.302.0S2-SC., residente e domiciliado na Estrada SC.

301 (ao lado oposto a entrada para a Tifa dos Monos),
nesla cidade 8' Comarca, a procuração lavrada no Livro

12-P, às fls. 30 e 30, V. no Cartório Distrital de Santa Qui

téria, do Tabelião Dr. Cir Rocha Junior; na cidade de

Curitiba, Estado do Paraná, conforme documento em a

nexo. (Doc. sob o n. 1). Ocorre que hão mais interessa

aos peticionáriOS maaterem em vigor a referida procura

ção, pois não mals pretendem vender o seu imóvel (Doc.
sob n. 2), pelo que pretendem revogá-Ia. Assim sendo,
com fundamento no art. 873 do CPC, requerem que se dig
ne Vossa Excelência, determinar a notificação do procura
dor constituído de, que ficam para todos os efeitos legais
revogados os poderes outorgados na referida procuração.
Requerem ainda, a expedição de Mandado ao Tabelião

Cid Rocha Junior, por Precatória a Comarca de Curitiba

PR, determinando que seje averbada a revogação no res

pectivo Uvr� e, intimando-o para que não mais forneça
Certidões ou Translado da referida procuração ou" se o

fizer conste nas mesmas que extrair, a' averbação, da re.,.

vogação. Outrossim, que sejam expedidos EDITAIS para. a
ciência de terceiros, sendo que os mesmos serão publi
cados na imprensa local e no Diário de Justiça do, Esta

do de Santa Catarina. Dá-se à causa para os 'seus de

vidos. efeitos fiscais, o valor de CrS 5.00'0,00 (cinco mil

cruzeiros), juntando-se o compro�ante do pagamento da

Taxa Judiciária. Nestes Termos P.E. Deferimento., Jguá do

Sul, 09.�0:79. (a) - Murillo Barreto de Azevedo ;.;_ Advo

gado Procurador. (a) -- Maria da Graça Morais de Assis
_ Advogada Procuradora. DES'PACHO: "I - Notifique
-se" inclUsiVe por editál, com a publicação em jornal 10-

c,al. Em, 30.10.79. (a) - Hamilton PUnio Alves - Juiz de

Direito". Pelo que se passou o presente edital para ciên

cia de terceiros inten:s"aJÓos, e que será afixado no local

de. costume, às portas do Fórum, publicado no Diário da

Justiça e jor�al local. Dado, e passada nesta cidade e

Comarca de Jaraguá do Sul, aos 22 dias do mês de no

vembro de 1979.' Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subs

crevi.

HAMILTON PLiNIO ALVES
'Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

, Botaf�uo Eslrella
Findas as d�longas em tor

no da realização "do Campeo
nato Regional da 1.a Divisão de

"Amadores, que tornou-se quilo
métrico, tal o número de roda

das transferidas fi' paraJiza
ções, finalmente neste domln

go teremos o Início da disputa
d9 título, envolvendo duas tra-

.

dlcionais agremiações rivais; o

Botafogo_ Futebol Clube da "Bar
I ra do Rio Cerro e a see, Sport
Club EstreIJa de Nereu Ramos.

O Botato"go adquiriu o direi
to de disputar o título ao ser

campeão do primeiro turno, ao

passo que o' EstreIJa, após pas

sar por uma má fase, mesmo

apesar de ser bi-campeão da

Liga local e campeão do Tor

neio Norte Catarinense deste

ano - no último domingo, no

Estádio MaM: Wilhelm campo

neutro, venceu 'com folgas ao
Seleto pela decisão da vaga
do returno, já que ambas ha

viam, terminadas empatadas na

contagem geral' de pontos,' 6
Ó placar finai acusou vitória

cios estrelados, 2 a 0, tentos

ESTADO DE SANTA CATARINA

, PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGUA DO SUL

Li:1 N.o 765179

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara
guá do, Sul" Estado de Santa Catarina, no uso e

exercício de suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes deste Mu

nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e

eu sanciono -a seguinte Lei:
, Art 1.0) ........, Ficam ratlficades os termos do Con

vênio celebrado
_

entre a Prefeitura Municipal de
Jar:aguá do Sul e o Departamento de Estradas de

Rodagem de -santa Catarina, no valor de Cr$ ..

10.800;000,00 (dez milhões e oitocentos mil cru-

zelros).
'

,

Art. 2.°) _ Qs recursos provenientes do Con
vênio citado no artigo anterior' destinam-se, à
construção de três pontes de concreto armado,
sendo uma sobre o Rio Jaraguá, e outra sobre o

'Rio Cerro e, a terceira, sobre o' Rio ltapocu,
Art. 3.°) � Esta I,..ei entrará em 'viqor' na da-

ta de sua publlcação,
e

Palácio dá Prefeitura Municip-al de Jaraguá
do Sul, aos 23 dlas do mês de novembro dé 1979

\
'

!

200%

;.

VICTOR BAUER
Prefeito '- MuniciRal

A presente Lei foi registrada '-e publicada
r:te'sta Diretoria de Expediente, Educação e Assis-'
tênciä Social, aos 23 dias do mês de novembro
de 19.79.

01- ASTRIT !K. SCHMAUCH
DIretora

------x----

LEI N.° 766179

"Altera a Tabela I da Lei 532 de 31.12.74, al
terada pelas Leis nrs. 698177 de 22.12.77 e

1'36/78 de, 04.12.78".
VICTOR 'SAUER, Prefeito Municipal de Jara

guá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e

exercício de suas atribuições.
Faço saber- a todos os habitantes des;te Muni

cípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu

sanciono a seguinte Lei:
'

Art. 1.°) - Ficam alteradas as alfquotas para
base' de cáiculo do Imposto sobre Serviços de
Qualquer 'Natureza - ISQN _ constante da Ta
bela I a que se refe a Lei n.o 532 de .31.12.74 _

(CTM), alterada pelas Leis nrs. 6�8/77 de 22.12.77
e 736/78 de 04.12.78, passando a vigorar na foro,
ma da Tabela I' anexe, que é parte integrante des
ta' Lei.

Art. 2.':», - Esta Lei entrará em vigor no dia
1.° de janeiro de 1980, revogadas as disposições
em contrário.

Palácio; da Prefeitura Municipal de Jaraguá
dO' Sul, aO's 23 dias' do mês de 'novembro d'e 1979

VICTOR, BAUER
Prefeito Municipal

A pres.ente Lei foi registrada e public1ada nes-
'

ta Diretö.ria de Expediente, Educação e Assistê'n
cia Social, aos 23 'dias :do mês de novembr9 de
1979.

ASTRIT 'K. SCHMAUCH
Diretora

ANE;XQ' DA LEI N.ol 7661:79 •

Tabela a que se. refere a Lei nr. 532 de
_

31.12.74, alterada pela Lei nr. ,698/77, de 22 de
de dezembro de 1977, 736178 de 04 de dezem
bro de· 1978., ,-

'

'\

TABELA I-
Párq lançamento e cobrança do Imposta So

, bre Serviços de Qualquer Natureza.
, PARTE'A - Calculado 'Sobre O' valor da

Unidadé Fiscal

Oiscrimiriaç'ãO " Aliquota s'obre
a U.F.

1. Profissionais autônomos COrl't--cursos SUO<

;' perior :". '

,

'

'.. . . .. 3001%
2. Profissiol1lais au�Ônomos com cursos mé-

diO' .. : ,

'

,

;3. Profissionais autôOQmos sem qualquer
curso, ; : .•... .- .. '., '. ·1'00%:

4. Profissionais autônomós sem qualquer
, curso,: ,com Jocalização na zona rural. • • 50�1

5. Conetor autônomo de seguros ' 100%
6. Representante comercial' autônomo 200%
7. Carroceilos e boleeiros ...,............ 50%
8. Cabaré, "night 'clubs", boites, dancing�

"

'� , '

1 000°1<e congeneres ,. °

Sábádo, 1.0, de,'d�zembro de 1,979

iniciam decisão Reu.ioDal
Ia e Botàfogo, sein nenhum pro de valores, important� em seu
blema de qualquer ordem, bus- plantel qu.e em épocas anterio-
carão o cetro máximo numa 'res, confórme deelarcu o' têç-
melhor de, três - segundo o nico Pedro Garcia.

Presidente Mário Rass,weil,er ,-,I
AS EQUIPES

fotlJ'lando '
.. 1:0111 º, que

_

!lá �e ,.

Ambas irão allHl11hã (domin-
melhor, haja vista, a conquIsta

,.

goi-�ompiéta; à '-c:ámp�, �em
'c. -

do título representar muito à problema algum. Do ,lado' do

'ambas, notadamente ao Bota� EstreIJa, o técnico ,Pedro Gar-

fogo que pretende recuperar a cia que é igualmente vice-di-

hegemonia do tute�ol amador retor esportivo, inclusive adian

de Jaraguá ,do Sul, contudo, tou ao editor-chefe do Correio

em contrapartida, os estrelados do Povo, flávio 'José, o pro-
pretendem bisar façanha, an- v�vel onze 'que amanhã tentará

teriores, muito emborá ressinta vitória frente ao quadro da es

trela solitária, com 'Perôlo; Ja

(rton, 'Bugrinho; IIdomaf e Ner-,
gíJio; Coelho ou Serginho, Ma

neca e Eraldo; Jair, . Emílio e

Edl. Ji .,.188 bandas da BI."

do 'Rio Cerro,' o Dire�or de Fu·

tebol, Anselmo Maestri, mals

comedido, diSse que a esca- ,

lação depende única e exclusi

vament� do técnico Tarcísio
Satler, que momentos antes

dará a conhecimento a forma

.ção do, plantel para enfrentar

ào quadro de Nereu' Ramos,
tOda,via, disse Maestri, não te

mos problema algum de mo

mento, o que só vem reforçar
'nossa disposição 'em vencer

ao EstreIJa para chegar mais

perto do título, pois'somos as

duas melhores equipes do Cam

peonato, pela .campanha que
realizamos. Estamos nos prepa

r�ndo para esses importantes
compromissos finais, finalizou.

do �ampeoóato
marcados', pelo centro-avante

Emílio na, primeira etapa em

partida de ótimo nível técnico

e ,disciplinar. e com perfeita ar

bitragem de Alcides Maffezzol-

li. �

!

DECISAO DO TITULO "-

Definido sua ;vaga, o EstreIJa

parte neste domingo à busca

do tricampeonato, fato que os

botafoguenses não admitem de

es;>écie alguma, pois que, ló-
'

gibo, desejam para si () Uulo. E
assim, a partir das 15h30min,
no Estádio Max Wilhelm, Estrel-

ESTADO DE SANTA ,CATARINA

, PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGUÁ DO SUL

LEI. N.o 768179
Ratifica a celebração de Convênios firma-
.dos entre a Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul e a Secretaria da Educação do Esta-
do, de Santa Catarina.

.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara-

guá do Sul, Estado de Santa Catarina" no uso e

exercício de suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes deste Muni

cípio que a Câmara de �Vereadores aprovou e eu

sanclono a seguinte Lei:'
'

Art. 1.°) - Ficam ratificados os termos dos .

Convênios celebrados .entre a Prefeitura Munici
pal de Jaraguá 80 Sul ea Secretaria da Educa
ção do Estado de Santa Catarina, no valer total
de Cr$ 702.792,00 (setecentos e dois mil, sete-.
centos e noventa e dois cruzeiros).

Art. 2.°) - Os recursos provenientes dos
Convênios citados no arti.go anterior, serão apli
'cados na construção em substituição das sequln
tes salas de aula e dependências:

a) _ Construção, em alvenaria, de 01 (uma)
sala de aula e dependências, em substltuição do
prédio da EI. Franclsco de Paula, na localidade
'de FranCisco de Paula, no valer de Cr$ 170.000,00.

b) ...... Construção, em alvenaria, de 01 (uma)
sala de aula e dependências, em substituição _do
prédio da EI. Garibaldi, na localidade de Garibal
di, no·válor de Cr$ 110.000,00.

c) _ 'Co!Jstrução, em alvenaria, de 02 (duas)
salas de aula e ,dependências, em Substituição
do prédio da EI. Vieiras, na localidade de Vieiras,
no valor de Cr$ 362.592,00.

Art. 3 'O) - Esta Lei entrará em vigor na da
ta der sua publicação.

Palácio da Prefeitura Munioipal de Jaraguá
do Sul, aos, 26 dias do mês de novéinbro de 1'979 '

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e' publicada nes
- ta Diretoria de Expediente, Educaçao e Assistên
cia Social, aos 26 dias do mês de novembro de
1979.

CAMP. JUVENIL

No meio da semana passada
o Baependi buscou excelente

resultado em Blumenau, ao em
patar em pleno "AderbaI Ra

mos da Silva", com o Palmei

ras, 'em Blumenau, pór 2 ten

tos, após estar em vantagem
no marcador, 2 a 0, em partida
válida pelo Campeonato Esta

dual de Juvenis. Os pupilos
de Lula Malheiro., por pouco
não retornaram com vitóri,

triunfanfe, o que ser-lhes-ia im

portante, na somatória, geral
de pontos ppra' o returno.

E no sábado ,à noite, o Ju

ventus, ,que está fazendo, a

mais fraca campanha dos re

presentantes do Vale do Itapo
cu, jogando até com nove ou

dez homel1s, venceu por WO"
em vista do não comparecimen
to ao "João'Marcatto" da à

quipe do Germer, de Tlmb6.·

ASTRIT iK. SCHMAUCH
Diretora
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ESTADO DE SANTA CATARINA

P�EFEITURA Jll!,UNICIPA�.I?E
JARA.GUA' PQ; SUL

tEl N.o 76717..9", "

Cria, 'o .cargo de Agente Administrativo da Cá:
mara de Vereadores de Jaraguá do Sul e da

041ras providênçias. ,

�
" VICTOR BAUER, Prefeito Munic:ipal de Jara

guá do Sul, Estado de Santa catanna, no uso e

'exercício de suas atribuições.
'

'

, Faço saber' a todos os habitantes deste Mu
, nlclplo que a Câmara, de Vereadores aprovou e

eu sanciono 'a seguinte Lei:
Art. 1.'0 '_ Fica criado o cargo de Agente Ad

minlstratlvo d;a Câmara de Vereadores dá Jaraguá
do Súl.

Art. 2.° ....;_ O cargo ide -Agente Admlnlstràtlvo
será Isolado e de provimento efetivo; sendo, sua

investidura dependente de aprovação prévia em

concurso público de provas.
-

.Art, 3.° � Ao Agente' Administrativo .eornpe-
te basicamente:

,

I - txacutar os serviços àdministrativos da
Câmara de Vereadores, _ secretariar as reuniões

plenárias e desenvolver as atividades de apoio
inerentes ao cargo.

'

Art. 4'.° ...,... Os vencimentos inidiais do cargo
de Agente Admlnlstratlvo serão na ordern de Cr$
6.000,00 (seis mil cruzeiros) mensais.

,

Art. 5.° - Os requisitos e 'conheciméntos mí

nimos para o provimento do cargo de Agente Ad
ministrativo da Câmara de Vereadores de

-

Jara
guá do Sul, serão os seguintes:

I - Instrução _' 1.° grau, completo
II _ Rsdação; própria, .

III - Datilografia . �

IV _ Conheclmentos Gerais.
Art. 6.t; - Aplicam-se' no que couber ao car

go ora criado e ao seu ,9cupante, as disposições
constantes do Estatuto dÓIS Funcionários Públi
cos Municipais de Jarl!.glJá, do Sul, e" legislação
posterior que o rnodltlque.

Art7.0 _ As despesas decorrentes da pre
sente Lei, correrão por conta de dotações do or

çamento da Câmara de Vereadores de Jaraguá
do Sul, ficando o Presidente autorizado a premo- I

ver as medidas que Sie fizerem necessárias.
Art. 8.c - O concurso para o' provimento do

cargo de Agente Administrativo será regido pelo
Regulamento de Concursos· Públicos dS Câmara

de Vereadores de Jaraguá do- Sul, ficando o Pre

sidente da Câmara, autorizado, a tomar outras me

didas que se fizerem necessárias para o provi
mento.do cargo.

Art. 9.° _,... Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dispósições, em
contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, aos 26 dias do, mês de novembro de 1979.
VICTOR BAUER

Prefeito :Municipal
A presente Lei foi reg'istrada e publicada nes

ta Dirétoria de Expediente, Educação' e Assistên
cia Social, aos 26 dias do m�s. de novembro de
1979.

ASTRIT'K SCHMAUéH
Diretora

R E 'GI:S T R O
.

C IV I L·
Aurea Müller Grubba, Oficiai do Re

gistro da: Comarca de Jaraguá do Sul,
�tado de Santa Catarina, Brasil.

Faz- saber, que compareceram em

Cartorio, exibindo os documentos exigi
dos pela lei, a fim de se habilitarem'

para casar:

Andre e

Edital nr. 11.140 de 26.11.1.979

Valdir Stein e Judite M'arla Weber

Ele, brasileiro; solteiro; eletricista;
natural de Jaraguá do Sul" domiciliado

e residente nGt Rua Bernardo Dornbusch

nesta cidade; filho de Arno Stein e Alvi

na Ml:lrtinl> Stein. Ela bras., solt., costu

rei'ra natural de Gaspar" neste Estado,

é'omjciliaeja e residente na Rua Bernar

d') Dcrnbusch, filha de _Alvino José We

ber e Mari(31 Ádelina SchmiH Weber.

.
Edital nr. 11.141, de 26.11.1979

Arlindo Zapel!a e Dirce

Inês' Severino da Silva'

Cópia recebida do Oficial de Corupá,
neste Estado.

Ele, brasileiro; solteiro, motorista;

natural de Jaraguá do Sul, domiciliado

e resieje(lte' na Rua Acre, nesta cidade,

filho de Antonio Zàpelle e Lony Annita

Wolf Zapella. Ela, brasileira; solteira;

auxiliar de escritório, natural de Corupá,
nesté Estado; domiciliada e residente em

corupã;' neste Estado,;. 'filhá de Alfredo

Severino da Silva e Maria Rabelo' da

Silva.

natural' ,de Màssaranduba, neste Estado;
domiciliado e residente em Massaran

duba, neste Estado, filho de Venceslau

Kow�lski e France,lilla Amaro de Olivei
ra. I;la, brasileira, solteira; balconista;
natura:1 de JaFaguá do Sul, domiciliada
Ç) f('f idente nesta cidade" filha de Willy
Uttp_atel:e Sophie Hansen Uttpatel.

Ele, brasileiro, solteiro, operário, na-'

tural de São Bento do Sul, neste Esta

do, domi,ciliado e residente na Rua A

fonso BarteI, ne,sta cidade filho de Ser

gio TMomsen e Iris Thomsen. Ela, bra

sil'eira; solteira; i�dustriária; natura Ide

Imaruí; neste Estado, domiciliada e re-
,

sid'ente em Ribeirão Molha; neste distri-
Edital nr. 11.12!i) de 21,11,1979
Marcu� Antonio Neumann e

,

Armelinda Maria Junkes

Ele, brasileiro, solteir.o, servente,
i1atlj�al de Corupá, neste Estado, domi

ci,liado e r.esidente na Rua Jrm.ão Lean

dro, nesta cidade, filho de Bar.bara

Neumann. Ela, .. brasileirt:!, solteira" ser

vente natural de Jaraguá do Sul, 'domi
ciliada e resid�n�e na Rua Irmão Lean

dro, nesta' cid(3lde, filha de Laudelino

Junkes e Anesia Danna Junkes.

Edital nr. 11.130 de 21.11.1979
Valdir Deretti e Norl!l8 Devigili

Ele; brasjleiro, solteiro, motorista,
natu�al de, Luiz' Alves, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua Join

ville nesta cidade, filho de Ripardo De-

Edital nr. 11.13� de 22.1U979
Ivo Eger e IJselore Boffmann,

Ele, brasileiro, solteiro, motorista,
nat!Jral de, Guaramirim, neste Estado,
domiciliado e residente na Avenida Ma-

to; filha de Abilio Herculano

Ondina Machado ,Andre.
Edital nr. 11.137 de 23.11.1979

Antonio Aristeu Uller' e
Lidià Busenski '

rechal Deodoro, nesta cidade, filho de Ele; brasileira; sotleiro, carpinteiro;
Emilio Eger Junior e, Herta Riskowski natural de Rodeiq,; nes.te"t Estaçlo, domi

Eger. Ela, brasileira; solteira, auxiliar de ciliado e residente na Rua João Carlos

:escritório, mítural'de !Jaraguá do Sul, do- _, St'eiil; nesta:cidade; fiihö ,de Mario' Uller
miciliada e residente na, Rua Rodolfo

-

e jandira Gadotti: Ela' brasileira, soltei--
Hufenuessler; nesta cidade; filha de Ru-"

�.

r2; indústriária; naturai, de, Corupá', nes

dolfo Hoffmann é Alor.a Meier Hoffmt:!nn. te Estado; domiciliada e 'r�sidente na

Edital m. 11 :134 de �2.11.1979 . Rua João Carlos Stein;: nesta cjdade;
Euclides Martins e Dolores Negherbon filha de Antonio Busenski ,e Maria Bu"

, EI�,' brasileiro, solte'iro, desenhista,: senßki.
natural de Jaraguá do Sul, domiciJiado e Editàl nr. 11.138 de 23.11.1979
residente na Rua José. Menegotti, nesta .Ivo Bosshammer e

cidade, filhd de Elpfdio Martins e" Rosa Alzira Francisco Uller
-

SÓlteira, -costureira, n�tural de Guarami- da Silva"Martins. Ela; brasileira; soiteira, Ele, brasileiro, sólteiro, operário, Edital nr. 11.142 de 27.11.1979
. rim, neste Estado; dómicili�da e -resid'en atendent1e d.á enfermagem,' natural ,de . na�ural'de Jaraguá 'do Sul, domiciliado Elomir João Stenger e Ana Ma-

te em Guaramirim, ,neste Estado, filha Rodeio, neste Estado, domiciliada ê re- '

e residente' na Rua procópio Gomes, ria de Castro

de Val'eriari.o Oevigili e Etelvina Valier sidente na Rua Francisco Hruschka,' nesta cidade, filho de Alphonso' 'Boss- Ele, 5rasileiro, solteiro, auxiliar de

Qev;gili. ,
_

nesta cidade'; filliá de Márjo Negherbön hammer e Amanda Jung BosSl<lam'mer. escritório; 'naturai' de Jaraguá do Sul;
Edital nr. 11.131 de 22.11,1979 e MaÍ'ia Negherbon:'"

'
,

'Ela; brasileira; 'solteira';' inQus'triãri�; na- 'domicili'ádo e residente na
-

Rua Jorge

yaldir Schu�:;;.e:��z.il_Er��stina Diogo. E'dital nr. 11.135 de 23.11.1979 tural de Jaraguá do ,Sul, domiciliada e Lacerda, nesta cidade, filho de Alberto

Ele, brasileiro" solteiro, operário, na- Braz Valmõr Wéber e feresinha Decker .

residente na Rua ,João Cárlós Stein nes- Stenger Ei' Clara' Léoni -Stenger., Ela, bra-
..

tural de Jaràguá do Sul, domiciliado ,e Cópia recebida Elo Oficial de Massa- ta cidade;.filha de Dario Uller e eeci- sileira; solteira; do lar; natural de Her-

, residente em Rio Cerro II, rieste 'distri- randuba, neste Estado: iia Francisco Uller.

,',I,
val d'Oeste .neste Estado, domiciliada

to� filh? de� wer�er, Schul:z;' e Edika Kie�
..

, , I Edital'nr>t1;,139:tlel�6.11.1979 e re�ide�te� na Rua' Jorge'Lacerda; neS-

ckhoefel Schulz. Ela, brasileira, solteira, 'Ele, ,brásilàiro, solteiro, operário, iJóão Donato Peiler(, e
-"

ta: cidade; filha de
-

Ondine�' de 'Castro e

industriária; natural de João Ramalho; natura:l de'Massaranduba, neste Estado tõú�des ,ErelkrminÓ-
'São Paulo, domiciliad� e residente em "domiciliado e residente nesta Cidàdà: Ele, 'brasiJéi�o, solteiro', .. serVente,
_.

Rio Cer'ro II; nesté distrito; filha de João filho de ,?I.eódore' Weber e Ermelinda natural de Jaraguá do Sul; domiciliado
"

E p'arà:que êl<tegue io conhecimento
'Justino Diogó 'é 'Ernestina Augusta de -Wéber. Ela, br�s'i1eira, solt�ira, 'OperÀ- e- residé'ntê"em Ilha da \Flguéira; neste de todos, mandei paSsar '·0 presente E-
• Jesus, [. ria; natural de ,Massaranduba, 'neste Es- distrito; filhb� de João Silvino PelJens e 1 ditar: que' s1lrá publicàdo-:pela"�,nllJDrenSa

, tado; domiciliada e residente em Massa� Maria Siqueira Pellens", Ela; brasileira;' e em Cartório, onde sérá !afi.xado duran-

Edital nr. 11.132 dé'22.11.1979 �a�dúbá, neste' Eslado; filha' de Pedro ,�solteir.a;.rndustriária, ·!lEltura) de'Járaguá te 15 dias.,'-
Dó_inlngós Kowalski e Ivone Uttpadel', Decker e· Anastacia Koch Decker. • do Sul; domiciliaEla·e residente em J'a- Se algué.m souber' de algum Im'pedl-
Cópia recebida do Oficial de Massaran:, ' Edital nr. � 1:1�6 de 23.11.1979 ràguá-Esquerdo, neste distrito;· filha de. mento, acuse-o para:'Os fins legais:
duba·SC. Orlando Thomsen e Maria Vitorín-o Belarmino e Adelia Giovanella Áu�êa Müllér'Grubba

Machado Andre Belarmino. OFICIAL

,retti. e Maria Deretti. Ela, brasileira;

Ele, brasileiro, solteiro, motorista,

Maria de 'Castro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



-

.

2.o . Encontro de. Confraternização Alunos da_ Escola. �e·· Música. da Facisc em Jaraguá aprova,

, .', dos' Professores Sear farao audlçao na qUinta I' 't t
"'.

- '

Realizou-se recente- ço nos salões de festa do A Sociedade de Cultura tudo, o maestro Melara, ,I�por an es ,prOp�SlçO'eS
mente � e já dado o de- _ Clube Atlético Baependi, Artística de Jaraquá do recentemente contratado,
vida destaque no "Cor- ocasião em, que grupos Sul, promoveu quinta-fe'i-, continua todas as terças-
reio do Povo" - o 2.0 de professores apresenta- ra, reunião entre pais, -feiras às 20 horas a man

Encontro de Confrate rn i- ram Interessantes traba- professores e diretoria, ter'sessões com os lnte-

zação dos Professores da lhos, entre eles as estro- nas dependências do Se- grantes do Coral, para en

Microrregião do Vale do fes dirigidas aO' Presiden- si, objetivando definir u- saias .que visem coroar

Itapocu (AMV�L1), muito te .João Batista Figueire-. ma série de assuntos em com brilhantismo as ati-
concorrida. Do encontro do e ao Governador Jor- pauta,' relacionados as a- vldades deste ano, fato
resultou a aprovação dos ge Konder Bornhausen. tlvldades letivas de 1980 que contará com a parti-
estatutos que deverão re- da Escola de Música, clpação de autoridades e

ger os professores da Mi- Dado OI sucesso alcan- mensalidades, horários, povo em geral, que são,
crorregião da Associação çado e mensagem que os dentre outros aspectos ao lado da indústria e do
do Vale do ltapocu e e- protessores da APROVAI importantes, de acordo comércio, de fato e de di-

. leito, com méritos,' o Pre- (Associação! dos Profes- com o que informou a re- -relto, os mantenedores
sidente da entidade o ve- seres do Vale do ltapocu, portagem o presidente da da Sociedade com contri-
terano Professor Dulcídio desejam fazer chegar ao entidade Ralf Herrnarm. O buições diversas.

'

Menel. Alegres e descon- Presidente da República Presldente- adiantou; ain-
traídos, os protessores e e ao Governador do Esta- da, que' qulnta-telra pró-
professoras (a sua maio- do, (transcrevemos 'as xlma, dia 06, no salão no- PARA 1980

ria) participaram de almo- mesmas: bre do Sesi, haverá uma

audição com os alunos
da escola de musica,
para verificação do apren
dizado neste 1979, à par
tir das 20 horas, com par
ticipação aberta aos ä
mantes da arte e da cul
tura, para o incremento
das atividades culturais
em Jaraquá do Sul.

SEU FIGUEIREDO (com a melodia de Eu Quero Ape-
nas)

,

Seu Figueiredo já fez promessa
De estudar nosso caso à beça,
O professor já não está sozinho
Tem o Presidente no seu caminho

"

CORO

Vamos louvar o Presidente amigo
E apoiá-lo no que precisar,
Seu João Batista estamos contigo
Ouerendo .. ajuda é ,só convocar.

"
Quer-se apenas o mestre forte,
Prestigiado, em sua arte, �

E o carinho que o Brasil nos der
São nossos alunais que vão receber.

III
O mestre agora terá recursos
Com o 'Projeto que anda em curso

Já vamos ter o mestre bem firme
E o magistério sadio e llvre,

Ao Governador os protessores dedicaram as se

guintes estrofes:

LEI Pó DE GIZ (melodia de Lampião de Gás)
Léi PÓ oe Giz, Lei Pó de Giz,
Ouanta aleg ria você nos traz.

!
Mestra primária abandonada,
'Que ninguém dava nada por ela,

,

Agoira está mais valorlzada,
Regendo 'a olasse de fronte erguida.

"

Jorge Bornhausen, num gestá belo,
Prestigiou a cada padrão,
Atendeu nosso gr,ande anelo,
Pois o Estado é bom patrão. ,

�----,

Comunicado' à
MARISOL S.A. Indústria do Vestuário, MAR-.

QUAROT Indústria de Malhas Ltda. e MAR Adm.
de Bens e Participações Ltda., sediadas em Ja
raguá do Sul (SC), levam ao conhecimento do pú
blico que os quotistas das empresas limitadas ci
tadas, de comum �cordo, decidiram alienar a to
talidade de suas quotas à MARISOL S.A. Indús
tria do Vestuário, cuja Diretoria e Conselho de

- Administração já referendaram a operação, a ser

homologada pela AGE a ser realizada no dia 07
de dezembro do corrente ano.

Jaraguá ,do Sul, 29 de novenibro de 1979

Marisol S.A. Indústria do Vestuário

Marquardt Indústria de Malhas Ltda.
Mar Adm. de Bens e Participaç:ões Ltda.,

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Educação e Cultura'

UNIDADE OPERACIONAL DE APOIO E AS
SIST�NCIA AO ESTUDANTE

,

Sub-Unidade de Assistência ao Estudante
ESTABELECIMENTO: Colégio São Luls

MUNICIPIO� Jaraguá do Sul-SC.

Relação dos alunos contemplados com bolsas
de estudo concedidas pelo Governo do Estado, atra
vés da Secretaria da Educação.

Nome do aluno � valor,da bolsa:

Altair Fuzão 1.266,00; 1.266,00;' Josilnar Conzatti
Carlos Arthur Henschel, 1.266,00;, Laercio Kuchen-
1.26600; Célia Regina Pam becker 1.266,00; Magali Ri
plonà 1.266,00; Cézar Luis ta Mahfud; Márcia Marià
Leitho,ldt 1.266,00; Cezar Rech 1.266,00; Marlete Lú

Pamplona 1.266,00, Cintia cia Rech 1.266,00; Marcia
Chiodini 1.266,00; Claudi9' Rosangela Fischer 1.266,00
Germano Radtke 1.266,00; Marcos Moretti Garcia
DiJ,son Jaco.b Hertel . . . . . 1.266,00; Marcos RudOlfo
1.266,00; Dirce Maria ,Za- Coelho 1.266,00; Margot
nella ,1.266,00; Domingos Püttjer 1.266,00; Marly Bu
Wisnieski 1.266,00; Egon bfitz 1.266,00; Nelson Luiz
Prestini Cr$ 1.266,00; Er- Pereira 1.266,00 Ogenir
naldo Ruckert 1.266,00; Baruffi 1.266,00 Roseti
Esaias, Plomnie-roning .. ,. Waltraud Melshert 1.266,00
1.266,00; Gerson Strelow. Silvio Jacob Hertel .....
1.266,00; Hariwald .Walter 1.266,00; Walmor Al'berto
Obenaus 1.266,00;' ·lnv�ld Strebe 1-:266,00..
Siewerdt 1 266;00; . Ivanir Os alunos acima deve
Schwanz 1.266,00; Jair Ro� rão comparecer com _ ur

berto Leitholdt 1.266,00; gência, ao Colégio, para
Jairo Antonio Rocha .. ,. assinatura do recibo.

Por outro lado, acres
centou Hermann, o Coral
da SCAR tem apresenta
ção prevista para o final
deste mês, provavelmen
te durante um culto' e
cumênico, faltando defi
nir, ainda, detalhes, con-

as

O próximo ano, segun
do O' Presidente da Scar,
será marcado' intensa
mente com' grandes pro
moções e apresentações,
dez pelo menos, inclusi
ve com artistas de fora
e excursões com ó Coral
e escola de música, além
de exposições e jantar
dançante beneficente,
,que já tornou-se tradição
da entidade. Vamos agili
zar as atividades artísti
cas e culturais de Jara

guir do Sul, porem,' para
tal, nécessltarnos do a
poio e da colaboração de
todos, finalizou.

Comissões
Técnicas da Câmara .de

Vereadores de JS.

Extintas
�

Atendendo a determl
naçãojudicial que deu ga-
'nho de causá ao Manda
do de Segurança do ex

tinto Movimen,to Democrá
tico Brasileiro, no tocan
te a proporcionalidade
das Comissões Técnicas
Internas da Câmara de
'Vereadores de Jaraguá
do Sul, formadas somen

te por edis dá ex':Alianç,
Renovadora Nacional, o

vereador-presidente do
P,oder' Legislativo deste

município, Heinz Bartei, '

'

pela Resolução 02/79, de
'23 da novembro do ano

em c�rso - assinada em
sessão extraordinária -

declarou extin.as as Co
missões "Técnicas "de
vendo outras serem fOlr

madas, de acordo com a

-decisão judicial" e "em,
caso de impossibilidade
do cumprimento desta
decisão, a Presidência to
mará as providências ca

bíveis junto aos poderes
constituídos" .

Essa celeuma em torno
da lega,lidade ou não das
Comissões, vem desde
fevereiro de 1977 quando,
da eleição dos membros
e relatores, com mandá
to de dois anos e renova

da em' igual mês nest.e
1979, quando novamente
nenhum vereador do ex-

-MOB integrou qualquer
'uma das referidas Co
missões, o que fez com

que 'o líder da bancada
oposicionista impetrasse
mandado de' segurança
contra o presidente da
Câmara (primeiramente
Mário Krutzsch e poste
riormente Heinz BarteI),
protestando contra a for

mação, considerada "ar-'
bitrária e ferindo aos dis
positivos da' Lei Comple
mentar nr. 5". O oposicio
nista defendia a propor
cionalidade, "observando
-se tanto quanto possí
vel" a participação de e

lementos de ambas as

bancadas� con·forme ocor-
'

, re na própria Assembléia
Legislativa e mesmo em

outras Câmaras.
E com a extinção das

Comissões Técnicas, na

sessão da última segunda
feira, procurou-se formar
novas, porém, face ao cli
ma de indecisão que rei

na, aliada -a extinção dos
partidos, não chegou-se a

nenhum co,nsenso, apesar
dos intensos debates ha
vidos entre os vere�do
res, fato que voltou à bai
la anteontem, quando 'a
Câmara reuniu-se ordina
riamente pela última vez

nesse período legislativo.

Reunindo bom número
de empresários catarinen
ses, membros do Conse
lho Diretor da Federação
das Associações Comer
ciais e índustrlals de Sta.
Catarina, ,foi realizada no

último sábado, a 36.a reu

nião da Facisc, em Jara

guá do Sul, nas depen
dências do complexo es

portivo-social do Clube
Atlético Baependi, com o

plenário deliberando, diS
cutindo e aprovando im

portantes proposições,
principalmente relaciona
das às áreas tributárias e

I trabalhistas, que tomaram

grande espaçç dc;:t encon-'
ro, muito proveitoso, por
sinal.
A Associação Comer

ciaI e Industrial de Jara

guá do Sul, como anfitriã,
teve três pro'p'osiçõ'es a

provadas e, na ocaslâc,
o vizinho município de

Pomerode, por pedido do
Presidente da ACIP, foi
escolhido para sediar a'
37.a Reuníão do Conse
lho Diretor da Paelsc, por
aclamação, na segunda
quinzena de março. A As

sociação Comercial e In
dustrial de' Pomerode foi
fundada há poucas sema

nas atrás.
E como fato ,estranhá

vel, inclusive citado no

encerramento pelo Pra

�eito Victor Bauer, foi o
.

reduzido número de em-Ipresârlos-assoclades pre
sentes à reunião, de Jara
guá do Sul.

dido ao Governo do Es,ta

do, através da Secretaria
da Indústria e Comércio,
mals oportunidade de par
ticipação das empresas
catarinenses

.

na fabrica

ção dos componentes a

serem usades nas usinas
de gaseificação de car

vão; 3 .
..;_ Modificação no

Decreto que crlou a CI
PA -

.

Comissão' Interna
de Prevenção de Aciden
tes, em 'que a obrigato
riedade de se manter CI-

,PAs, nas empresas fosse
vinculada a gradação dos
riscos profissionais e não
ao número de emprega
dos.; 4. - Ofício ao Pre-

.

sidente da República pe
dindo apoio para a im

planteçäc da Sidersul; 5.
- Simplificação para as

informações das empre
sas ao Ministério do Tra
balho e substituir a Rela

çãQ Anual de Emprega
dos Menores pela RAIS -

Relação Anual de hifor

mações Soéiais; 6. - O
fício ao Ministrol ,da Fa
zenda, solicitando adap-'
tação à legis!lação da No
va Lei das Sociedades A-

'

-nõnlmes à realidade na

cional, no que concerne

aos lim'ites de retirada
dos administradores, con
forme o Imposto de Ren

da; 7. - 'Modificação da
lei sobre fiscalização da

proflssêe, evitando que as

empresas sejam' obriga
das a se registrarem nos

Conselhos Regionais,
quando seu objetivo é a-

,

penas produzir; 8. - A

plaudindo aldéla de dar
aos trabalhadores um au

mento nos seus proven
tos" a Facisc soHcita ao

Ministério do Trabalho,
que adote medidas no

sentido de simplificar a

nova lei salarial, tendo
em.vlsfa a existência de

pontos controvertidos.
Após a reunião, es em

presários presentes. foram
almoçar no Itajara, almo-.

ço esse oferecido pela
Prefeitura Municipal, que
contou, com a presença

A Segunda Festa Serta- sica sertaneja , de Santa
neja de Santa Catarina, Catarina a ser lançado no

realizada domingo em Ja- próximo ano;, cçmtará com

raguá do Sul, no Agrope- a participação dos seguin
cuário, em que pese o tes trios e dupas, cada
mau tempo', -atingiu seus qual gravando uma faixa:

objetivos, poi.s que novos Zé Bart e Julinho (Ibira-
valores da música s.erta- ma), Adriano, Adrianinho
neja se revela.ram. . Essa e Canhofinho (Jaraguá do

promoção visa 0 desco- ,Sul), Édio e Edinho
.

(São
brimento de cantores, que João Batista)" Antoninho,
lançados através de um Marina e Wilmar (Jara-
long-playespecial, podem guá do Sul),' Volni,Volnei
se sobressair e cons!:!- e Landinho (Curitibanos),

'

quentemente alcançarem Luís e Alfredo (Timbó),'
sucesso, des'cortinand0- JanildO' e Souzinha (In
-se uma carreira artfstica, daial), SrIvio e Silvinho
atualmente bastante valo- ,(Jaraguá do Sul), Jurandir
rizada, com adeptos ßm "Joceli e Julinho, Dizia e

todas' as· camadas :e fai-' Toninha (BI'umenau), e,
xas de idade, fato 'com- Lenço Branco; Trope'iri-
provado por recentes pes- nho e Armelindo (Jara-
quisas. guá do Sul).

O Segundo LP da mú- Esses classificados es-

OS TRABALHOS

Abertos pelo Presiden
te da Associação Comer
ciai e Industrial de Floria

nópolis e também
'

Presi
dente da Facisc, Lédio
João Martins' e com a par
ticipação e mensagem
inicial do mandatário-mor
do mumcspro, Victo,r
Bauer, os trabalhos foram
desenvolvidos de maneira

objetiva, com a presença
de empresários' filiados
às Associações de Jara
guá do Sul, Blumenau, A
grolândia, Rio do Sul, Vi
deira, Tubarão, Criciúma,
Joaçaba, São Miguel d'
Oeste, Mafra, Rio Negro,
São Benfo do Sul, Pome
rode, Join·ville, Florianó
pólis, Rio Negrinho, além
de representantes' da As
sociação Catarinens'e de
Supermercados (ACATS}
e A:ssociação Catarinen
se de Avicultura (ACAV).

Foraml apresentadas e

aprovadas pelo plenário
cerca de dezoito traba
lhos, dos q,uais, os mais
importantes foram: 1. -

Ofício à Secretaria da Fa
zenda de Santa Catarina,
no sentido ,de que $eja
desburocratizado o pedi
do de parcelamento dos
impostos devido; 2. - Pe-

'Polícia'
inscriçõe.s à

O Capitão Gilberto da

'Silva, Comandante da Se-'

gunda Companhia de' Po
lícia Militar '- Joinville,
está comunicando q!Je
acham-se abertas até 9

de janeiro de 1980, as

inscrições para o con

curso de admissão ao

Curso de Formação de
Oficiais da Polícia Mili-
'tar de Santa Catarjna,'
'bem como para o Curso
de Formação de Sargen
tos da' mesma Corpora
ção. Segundo o, Coman
dante declarou ao "Cor-

Festa. Sertaneja.atinge ", objetivos
tarão gravandQ, cada um,
uma faixa do LP, a ser

lançado ·no ano que vem,
e, como se denota, de
Jaraguá do Sul todos os

participantes, devido ao

bom 'nível apresentado,
lograram ,classificação'l
dando dessa forma nos

sa cidade um grande pas
'SQ também em .termos de
música sertan'eja" através
desses trios e dúpla.

'

o vencedor dOI coricur
so de trovas, foi Janildo,_
de 'Indaial, que recebeu
uma viagem à Aparecida
'do Norte, com todas as

despesas pagas, junta
mente com um acompa
nhante. E a Rainha Ser
taneja de Santa Catarina,
embora contestada, foi e

é a senhorita Iracema Au

gustin, de Blumenau, fi
candol em segundo lugar
a representante de Jara
guá, Marli Zimmermann e·

segunda princesa, Maria
Rocha' Cordeiro, de Curi-

,

tibanos.
'

A Festa Sertaneja, co

ordenada em Jaraguá ,pe
lo Eliseo Tajes ,e,Dadi,
apresentadores dos dois

programas sertanejos diá-
'rios da emissora Ilocal,
conseguiu amplo ,suces
so, onde uma vez mais o

povo jaraguaense ,co_m- _

pareceu e prestigiou, dan
do most.ras de que real
mente aprecia a autênti
ca música cabocla � a

música brasileira.

do Deputado' Estadllal Oc,,:
tacíIió Pedro Ramos e do

propno Prefeito Victor
Bauer. Na ocasião, usou

da palavra
>

'o Presidente

da Associação Comercial
.

e Industrial de Jaraguá
do Sul, empresárlo Henri

que Reis Bergan, quandC!
prestou homenagem a

Victor Bauer, .distinguin
do-o com o título de Só·

cio Benemérito da, Asso

ciação, pelos serviços
prestados, principalmen
te, pela doação. de terre� ,

no onde será edificado o

Centro Empresari�1 de Ja
raguá do Sul, na Avenida

Getúlio Vargas, ,ao, lado

da Delegacia de Polícia.

E seguidamente falou o

Prefeito de Jaraguá, para
agradecer aos empresá
rios de Jaraguá do Sul

pela disUnção, ao mesmo

tempo à Facisc, pela de

ferência de realizar o seu '

encontre em nossa cida-

de.
Presente a 36.a Reu-

nião do Conselho Diretor

da Facisc esteve, o dr..

Emílio da Silva Junior, já
há 40 anos radicado. em

Florianópolis, filho do ���
critor e historiadór Emillo'

da -S'ilva.

JARAGUÁ DO SUL

Dentre as proposições '

apresentadas e aprova
das pelo plenário, sába

do, figuram três de Jara

guá do Sul, versende so

bre a alteração da Lei. .-----

5194/76, que trata do re

gistro de empresas no

Conselho- Regio,nal de

Engenharia' e Arquitetura,
e que está sendo usada

abusivamente por aquele
Conselho, na tentativa de

induzir ao registro toda e

qualquer empresa; isen

ção do Imposto de Renda

para diretores de empre

sas, integrantes .do Con

selho' de Administração,
, que ora é permitida a'p�e

,

nas em parte e exclusao

do ICM da base de cál

culo do PIS.

Militar
concurso

reio do Pov�', exige-se,
para o primeiro curso,

idade mínima de 18 anos

e máxima '2Q, ser soltei

ro, possuir 10� 2.° grau

completo e estar em dia

com o serviço militar, e,
ao Curso äe Formação de

Sargentos PM,' ser Cabo

ou Soldado . qualificado,
s'er reservista de 1.a ca

tegoria, possuir o 1.° grau

(ginásio) e ter mais de 18

anos e menos de 36 para
militares e 30 anos para
os demais.
As inscriçõe� estão

sendo feitas na sede- da

Segunda .Companhia de

polícia Militar, na rua A

quidàban 75, em J?invil
Ie, aonde os candidatos
obterão maiores informa-

ções. '''i

DIRETO'R-PRESIDENTE
DA'WEG, DARÁ

ENTREVISTA COLET.IVA
A IMPRENSA

Na próxima 2a. feira; às
11 horas, o Diretor-Presi
dente da, Eletromotores

. !Weg S.A., sr. Eggon João

da Silva, dará, nas depen- ,

dências da empresa, entre
vista coletiva à imprensa,
quando na ocasião di!?cor
retá sobre a formação de

jolnt-ventures" , no Brasil,
que prevê_ a constituição
de duas empresas que se

',denominarão Weg Máqui
nas S.A. e Weg!Asea In

I dustrial Uda.
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